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 ( يوم جالء اإلجنليز عن مصر01)
عالم تنص معاهدة اجلالء؟ وميت مت جالء  0س  

 االجنليز عن مصر؟

 9191أكتوبر91رحيل االجنليز عن البالد يف 

 ملاذا مسيت مصر بالكنانة؟ 2س

 ألنها موطن الرجال والسالح  
إنين أسرح خبواطري يف هذه اللحظة اجمليدة عرب  3س
الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم ومل  إليار احلياة سوأ

ميتد بهم العمر ليعيشوه , إنين أجته بقلب شعب وأجته 
الزعماء الذين كافحوا والي الشباب الذين  إليبوفاء جيل 

باعوا أرواحهم للفداء علي كل بقعة من ثري الوطن أجته 
وأقول : سوف منضي علي الطريق لن نضعف ولن  إليهم

ننسى األمانة اليت محلناها وال الواجب  خنذل ولن
من قائل العبارة السابقة؟ وما  س"الوطين

 املناسبة؟

الزعيم مجال عبد الناصر , واملناسبة عندما خطب يوم 
 اجلالء

من الزعماء الذين جاهدوا ومل ميتد بهم  س
 العمر ليعيشوه؟

  أمحد عرابي و حممد فريد وسعد زغلول ومصطفى كامل

العمالق الذي نفذته الثورة ؟ ما املشروع  س
 وما أثره علي الزراعة والصناعة؟

 الســـــــــــد العـالي :املشروع  -9

توليد الطاقة الكهربائية إلدارة  :اثره يف الصناعة -2
 واستخرجنا احلديد املصانع 

  :اعةرأثره يف الز -3
 زراعة مليونني من األفدنة أرض خصبة  -أ

من  فأصبحناان من األرز زراعة سبعمائة ألف فد  -ب
وبهذا ال تعتمد البالد علي  أكرب الدول املصدرة لألرز

 "القطن وحده

 س ما املقصود بالفجر اجلديد والبعث اجلديد؟

 م 9192ثورة  احلرية و :الفجر اجلديد -9

 البناء والتعمري واالصالح :البعث اجلديد -2
 ؟ما الفرق بني احلرية الكاذبة واحلرية احلقيقية س 

من غريها  طعامها أمةتطلب عندما   :احلرية الكاذبة  -1
وال جيد أبناؤها ما ميسك الرمق غريها وتعيش عبئا علي 
 "وما يسرت العورة 

هي اليت حتميها املصانع : (احلقيقيةاملصونة )احلرية  -2
 األصدقاءواملزارع يرهبها األعداء وحيرص علي صداقتها 

 س ما الذي عزمت عليه ثورة 23 يوليو 01٢2 ؟
بالبالد وتنهض مستمر دخيل كل من تتخلص أن ج    
  س ما املدة اليت أقامت فيها بريطانيا مبصر ؟

  سنة ٢٧
 
 

  س كيف انطلقت ثورة يوليو 01٢2 ؟
 دعائم وتشييد والتعمري والبناء اإلصالح طريق يف ج

 العالي السد بناء ومت الثقيلة بالصناعات واهتمت القوة
احلديد واستخراج الكهرباء لتوليد  

  س ملاذا يوم 23 يوليو عيد للمصريني ؟
 سنة ٢٧ بعد بريطانيا ترحل مرة أول ألن

شعب مصر والعدوان الثالثى -00
 ما املقصود بتأميم القناة؟ 0س

 .ملكًا ملصر بعد أن كانت ملكا لألجانب أصبحت 

 علي الشعب املصري؟تأميم القناة ما أثر س 

ن وغمرت اإلبتسامة انتشرت البهجة يف كل مكا
  همعلي

 س ما أثر ذلك علي أوربا؟ وماذا قرروا؟

اسة للتفكري يواجتمع رجال الس عليهماحلزن  سيطر
 إلعادة قناة السويس إليهم

ماذا فعل املستعمر ماسياسة العدوان ؟س 
  عندما فشل أمام منطق احلق والعدل؟

مصر  فإذا بثالث دول تغزواحلديد والنار  سياسة -9
 وإسرائيل" فرنسا واجنلرتا  ستة أيامالغزو  وقالوا

كتائب  كيف استقبل أبناء شعب مصر س
 الشاطني احلمر؟

جبنود الدول العظمي  وإذابالبنادق واملدافع الرشاشة 
 أرض الوطن  إليتلقي مصرعها قبل أن تنزل 

 سر انتصار الشعب؟ س ما

 (سر البقاء واخللود)و الشجاعة واإلميان 
 الشاويش كتيبة مكان مةالقصي كانت أين س

  ؟ حممد

 فلسطني يف ج

 .س حتدث يف اجياز عن قصة الشاويش حممد
جازة إحممد يف  العدوان كان الشاويش عندما بدأ -9

موقعة  إليبني أهله يف الصعيد فقطع اإلجازة وذهب 
 سه وارتدى مالبس امليدانبمبال وألقىيف القصيمة 

اليت   شوراتناملنوده بعدم قراءة جلصدر أوامره أ -2
  تدعوهم للتسليم

اعطت للشاويش  طائرة قنابلاسقط  صاحلاجلندي  -3
 يف املعركة  املحممد 

 ساعة مرة أول كانت املصفحات مع عركةكانت امل -1
 تنتهي ومل ساعتني من أكثراخري  مصفحات مع ثم

 صباحا ٢ إال معهم املعركة
 مصفحتني سيارتني يف النار بضرب أوامره أصدر -9
 بضربهم فأمر السيارات من كبري موكب ظهر ثم

 واحد جندي خيسر ومل مجيعهم ودمروهم

 983اشتبكت قواته مع قوات العدو عند التبة -6
قتيل  222و مصفحةعربه  92وكانت خسائر العدو 

 ومل خيسر هو أي فرد

رتبة  إليبرتقيته كافأ قائد اجليش الشاويش حممد  -7
 ثانمالزم 

 ومنع السيارات حلربيا البوليس منع ملاذا س
 ؟  للقصيمة الذهاب من حممد الشاويش

 منع مت عجيلة أبي عند حممد الشاويش جاء عندما ج
 نزل ولكن القصيمة على العدوان هجوم بسبب السيارات
 الضرب ملوقع وجرى سيارته من حممد الشاويش

واالجنليزي علي  ىس ملاذا صمم العدو الفرنس
 ور سعيد؟االستيالء علي مكتب الربق بب

 لقطع خطوط االتصال بني القاهرة وبور سعيد

الستيالء لإليها العدو  ما احليلة اليت جلأ س
 علي مكتب الربق بعد كفاح الفتيات األربع؟

عندما وجد العدو أن الفتيات األربع يدافعن عن  
هذا املكتب مبدافعهن الرشاشة وأقبل شباب املقاومة 

يب املكر فرفعوا جلأ االجنليز إلي أسالملساعدتهن 
علي املكتب ليوهموا رجال املقاومة بأن  الراية البيضاء

فتنبهت إحدى الفتيات لذلك   الفتيات استسلمن
ونبهت زميالتها وعدن يطلقن النار وعاد رجال 

 .املقاومة للضرب

عن بطولة الضابطني  إجيازحتدث يف  س
 .البحريني جالل الدسوقي وعلي صاحل

سفن  إليزورقه حيت وصل بخرج جالل الدسوقي  -9
واختار طراده فرنسية وسدد حبرية الربلس  يفالعدو 

  حنوها طوربيد
 فأغرقها  دمر سفينة أخري   علي صاحل -2
العدو  هجم سرب من الطائراتيف طريق العودة  -3
ى الضابطني ورفضا الفرار أو القفز يف املاء واشتبكا لع

 مع الطائرات حتى استشهدا
ي جوا  حسين طالب يف كلية احلقو  يا أخي : امس 11س

فوجئت بالغرباء يقذفون أرضي بالقنابل فنهت لنصرة 
الوطن وشفيت غليلي , أنا اآلن احتمل كل وسائل 

 أن أعيش إمنا املهم أن أرى النصر االتعذيب ليس مهم

أـ كيف وصلتنا قصة هذا البطل؟ وماذا تعرف 
 عنه؟ 

 قصتهيف جروحه وأخذ يكتب  إصبعهعندما مد  -9
  جدران السجن يف بور فؤادبدمائه علي 

جواد حسين التحق باحلرس الوطين , تسلل من  -2
 طريق الكاب شرق السويس 31عند الكيلو كتيبته 

واختذ موقعا يشرف علي كتيبة فرنسية , وأخذ يطلق 
أنهم أمام فرقة كاملة  ن الفرنسيون ظعليها النار و

جده فردا من الفدائيني وصعق الفرنسيون عندما و
وعذبوه ليبوح بأمساء  سجن بور فؤادواحدًا فأسروه يف 

 رجال املقاومة ولكنه رفض
 س كيف مت تعذيب جواد حسين ؟

 ة أو شفقة حيت تقع ذليلة اسأضرب مصر بال هو" 12س
 من القائل؟ وتقلع عن كربيائهًا "

 .واإلسرائيليةكتلي قائد القوات الفرنسية واالجنليزية 
  س كيف مت تعذيب جواد حسين ؟ 

 احلرق و باحلبال الربط و بالنار الكي و بالسونكي الوخز
السجائر بأعقاب  
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 العدوان والصمود -02
س متى احتلت اسرائيل سيناء؟ وملاذا كان 

 ؟نكسةاهلجوم 

ألن مفاجأة نكسة وم وكان هذا اهلجوم 9167يونيه  9
بعد أن خسر  شرق قناة السويس إليوصلت  إسرائيل

 .ي أكثر معداتهاجليش املصر
 0101ما الذي أعلنه الشعب املصري يومي  س 

 يونيه؟

 هاهلزمية ولن يرهبولن يرضى أعلن أنه لن يستسلم 
 لعدو بطائراتها 

بعد  ماذا فعلت مصر لتعيد بناء جيشها 3س
 ؟اهلزمية من اسرائيل

 راحت تسلحه بأحدث األسلحة -9
 احلرب أساليبتنظمه بأحدث  -2 
 وإدراكاصر املتعلمة لتزيده وعيًا تدخل فيه العنا -3

 عليه امللقاةللرسالة 
س ظهرت بوادر العزم والصمود للشعب يف 

 مظهرين فما هما؟

إغراق املدمرة البحرية إيالت بطوربيد مصري  األول :
 عندما اقرتبت من السواحل املصرية فتحطمت 

يف موقعة املدافع عند قناة  إسرائيلهزمية  :الثاني 
  طمت دباباتهاالسويس حيث ُح

س ماذا ادركت اسرائيل بعد تدمري املدمرة 
 ايالت

أن سالح مصر البحري يعمل له ألف  إسرائيلأدركت 
 حساب

 س مل تتخلى مصر عن فلسطني رغم الظروف 
  الصعبة ؟

 حتى فلسطني داخل الفلسطينية املقاومة ساعدت ألنها ج
  إسرائيل تؤمل أصبحت

ها مصر يف ما أروع األعمال اليت قامت ب٢س
 الصمود؟ مرحلة

 إغراق املدمرة البحرية إيالت -9
 هزمية اسرائيل يف موقعة املدافع -2

 دعم املقاومة الفلسطينة داخل اسرائيل -3
 صمود جزيرة شدوان -1

 شدوان ؟ جزيرة كيف جتلى الصمود املصري يف  6س

لقد هجم العدو هذه اجلزيرة برًا وحبرًا وجوًا واستطاعت •
 لرغم من قلة عددها أن تنتصر علي العدوها باتحامي

جزيرة شدوان جزيرة مصرية تقع يف مدخل خليج •
 السويس 

للهجوم جزيرة شدوان  رت اسرائيلذا اختااملس 
 عليها؟

 جيد فيه وسيلة للدعاية  ليحقق نصرًااختارها العدو 
على عاتق هذه اجملموعة الصغرية من الرجال وقع  7س

اهلا البواسل يقاتلون العدو عبء ر  هذا الغزو فوقف رج
 ما اسم هذه اجلزيرة؟ .وظلت اجلزيرة تقاوم

جزيرة شدوان وقد صمد جنودها يف عناد عربي  •
 مصري أصيل

 ما املقصود مبرحلة الردع؟ 8س

هي منع العدو من اهلجوم علينا وتأديبه بعد أن كنا  •
 صمود فقطيف املرحلة األوىل 

جاءت  س ماذا حدث يف مرحلة الردع اليت  
  بعد مرحلة الصمود

 ضربت طائرتنا وصوارخينا حصون االعداء -9

تسلل الفدائيون لداخل اسرائيل خيربون الطرقات   -2
ودمروا جمطات الكهرباء واملاء ويبثون األلغام 

 وأصبحت اسرائيل تعيش يف رعب
ضرب الضفادع البشريةاملصرية مليناء إيالت   -3

 اإلسرائيلي
 ن املصريون نظرية كيف حطم الفدائيو 1س

 األمن اإلسرائيلية؟

تسلل الفدائيون لداخل اسرائيل خيربون الطرقات  •
 تعيش يف رعب إسرائيلويبثون األلغام وأصبحت 

 وضح دور الضفادع املصرية يف تدمري  01س
 .ميناء إيالت

املنطقة الغربية من  إليُنقلت الضفادع البشرية جوا  • 
 هيكوبرت ثم نزلت املياميناء إيالت عن طريق طائرة هل

ودخلت امليناء اإلسرائيلي ووضعت عبوات من 
ناقلة الدبابات اإلسرائيلية )بيت املتفجرات علي 

)بيت يام( وهي  سفينة النقل العسكريةوعلي  هيشع(
وغرقت السفينتني  تستخدم يف نقل اجلنود واملعدات

 مبن فيهما

تستطيع اسرائيل أن تقدم علي غزو عرب  ال" 11س
ة السويس وإال ستدخل يف املقربة اليت قضت علي قنا

 ملن هذه العبارة؟ عرب التاريخ" غزوات كثرية

   وكالة األنباء أسو شيتدبرس 
س ما املرحلة اليت حتولت هلا مصر بعد  

  مرحلة الردع ؟
 الرب يف اهلجوم بدأت مصر أن مبعين املبادأة مرحلة ج

 الواحد ماليو يف القناة تعرب وأصبحت واجلو والبحر
 النور حمطات وتدمر إسرائيل وتضرب مرة من أكثر

  اسرائيل داخل واملياه
  س ما الدليل علي شجاعة مصر عرب العصور ؟

 والصليبني واملغول والفرس اهلكسوس طردت إنها
 للجميع مقربة فكانت واالجنليز والفرنسيني واالتراك

 أسوشيتدبرس وكالة قالت كما
س من القائل  إن مصر خالدة عرب الزمن فكم 
من مرة دخلها الغاصبون وظنوا أنهم قلبوا 
مدنها أنقاض وهدم فإذا شعب مصر ينفض 

  ويقومون أعزة أقوياء " ؟
 ماسبريو واملؤرخ اآلثار عامل ج
 
 

 بتدمري املصرية قواتنا قامت"  القائل من س
  ؟ " هيشع وبيت ايالت ميناء

  مصر إذاعة القائل ج      
  ؟ هيشع بيت لتنق ماذا س    

 دبابات ج
 ؟ يام بيت تنقل ماذا س
 واملعدات اجلنود نقل ج 

 0173نصر أكتوبر  -03
العدو اإلسرائيلي خط بارليف؟  ملاذا أنشأ0س

 وماذا تعرف عنه؟
 ملنع هجوم املصريني, وضرب أية قوات•
وقد جهز هذا اخلط بأحدث املعدات وأقوي • 

اهات التحصينات ومواقع هذا اخلط تتحكم يف اجت
ي موضع من أقوات حتاول العبور يف  أية لتغمر نريانها
 مواضع القناة

كيف أصبحت قناة السويس يف نظر رجال  2س
 السياسة واحلرب من أصعب املوانع املائية؟

 خط بارليف   -9

خزانات املواد امللتهبة املوزعة علي مسافات  -2
 إليمناسبة أسفل القناة فإذا حتركت حتول سطح القناة 

 نار ملتهبة

 22ــ 99الساتر الرتابي جبوار خط بارليف بإرتفاع -3
 خولمرتًا ليمنع أي دبابة من الد

 إلسرائيل بأحدث املعدات احلربية أمريكاتزويد   -1

بعد هذه  إسرائيلما الذي ظنته  3س
 االستعدادات؟

أنها يف برج مشيد وحصن حصني وموقع منيع •
 يستحيل اقتحامه

ياسة واحلرب يف هذه ما رأي رجال الس 4س
 التحصينات؟

أصبحت قناة السويس بهذه االستعدادات من •
 أصعب املوانع املائية وأصبح عبورها أمر صعب املنال

طائرات ة كيف استعدت مصر ملالقا ٢س
 العدو اإلسرائيلي؟

تنقل هذه  بالصواريخ وكانت القيادة العسكرية•
كاء الصواريخ وقواعدها تبعا خلطة سرية غاية يف الذ

والتضليل وقد كان هلذه الصواريخ فضل كبري يف تدمري 
 الطريان اإلسرائيلي عندما جاءت ساعة العبور

وضح دور الطريان املصري يف حرب  6س
 .أكتوبر؟

 شل حركة العدو أدى إىل  لقد حطم مطارات العدو مما•

 املهندسني العسكرينيدور سالح  ما7س
 املصريني يف هذه احلرب؟

املياه يف الساتر الرتابي بقوة  ات واسعةفتحوا فتح  -9
 لتسهيل عبور اجلنود واملعدات لداخل سيناء

فوق القناة لعبور الدبابات واملعدات  أقاموا الكباري -2
 أرض سيناء إلياحلربية واملشاة 

تعرفه عن دور) الصاعقة ـ  كتب ماا 8س
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 .الطريان ـ الدبابات( يف حتقيق نصر أكتوبر

 حنو العدو  يف قلب سيناء اعقةاندفع رجال الص  -9
ته وقواعده ومستودعات املواد امللتهبة آيدمرون منش
 أسفل القناة

دور هام حيث حطم مطارات  للطريان املصريكان   -2
 العدو مما شل حركة العدو

التقت بدبابات العدو اليت جتاوزت  الدبابات املصرية -3
 فحطمت اجلزء األكرب والباقي فّر دبابة 9722

للجندي املشاة لت الروح الفدائية جت 1س
ضرب ا  يف حرب أكتوبر  واملهندس العسكري

 .أمثلة

 حينيقف  إسرائيليةإذا قابل دبابة  :املشاةاجلندي   -9 
ذا اقرتبت منه أخرج قنبلة يدوية وفجرها بداخلها إ

 .واستشهد

طائرات العدو  أطلقتعندما  :عسكريالهندس امل -2
ري ولكنها مل تنفجر فأسرع قنبلة علي ممر طائرات مص

 حنوها ومحلها بعيدًا وبعد ثواني قليلة انفجرت ومزقته 
 سر انتصارنا علي العدو يف هذه احلرب؟ س ما

باهلل  واإلميانالروح املصرية وشجاعة املقاتل املصري  •
 وأن لكل أجل كتاب وصالبته ورفضه للذل

من قال لكم هذه األوهام واخلرفات, إنكم واهمون  س
 زورًا تقولون اإوال

 ب ـ يف أي مناسبة قيلت هذه العبارة؟

عندما سأل رجال املخابرات اإلسرائيلية الطبيب • 
املصري األسري عن اسم احلبوب اليت يقدمونها للجنود 

 املصريني أثناء القتال

جـ ـ ما الذي أدركه الطبيب األسري؟ ومب أجاب 
 علي ضابط املخابرات اإلسرائيلية؟

 به ويقول يب أنه أمام خمبول فأضطر أن يهزأأدرك الطب• 
 "إننا نتناول حبوب الشجاعة قبل القتال

دـ ما الذي تصوره ضابط املخابرات اإلسرائيلي 
 حينئذ؟ وما الذي فاته؟

أنه توصل لسر شجاعة املقاتل املصري  تصور: -9
 وحتديه املوت بال تردد

 لكل أجل كتاب بأن أن املقاتل املصري يؤمن فاته: -2
 وصالبته ورفضه للذل

 وقت من الصواريخ لقواعد مصر نقل علل س
 ؟ آلخر

 وخداعة العدو لتضليل 
  ؟ الرتابي الساتر اقتحمنا كيف س 

 واسعة فتحات بعمل العسكريني املهندسني طريق عن
 لعبور الكباري وأقاموا املياه بقوة الرتابي الساتر يف

 الدبابات
 ؟ إسرائيل دبابات عدد كم س

  منهم كبري عدد حطمنا ولكننا دبابة سبعمائةو الف 
 ؟ إسرائيل نسيت ماذا س
 اقوي املصريني عند واإلصرار والعزمية اإلميان قوة إن
 والصواريخ واملدافع القنابل من

 

 عامل من ذهب
 والفضة بالذهب السيد مصطفي أحب هل س 

 ؟ امتالكهم أجل من
 ومل( ملعانهما) برونقهما سيدال مصطفي يهتم مل ال ج 

 واحليازة و( واالدخار اجلمع)الكنز أجل من بهما يهتم
إىل مصطفى السيد  جذب اهتماما الذى مس 

 الذهب؟        
 هياخلصائص الطبيعية والكيميائية ألصغر دقائقها 

 .أثارت فضوله حبثًا ودراسة اليت
 ؟        نو تكنولوجياما املقصود بالنس: 

 ولوجيا متناهية الصغر هى التكن
 وفريقه؟جنح الدكتور مصطفى السيد  فيمس 

مبساعدة الفريق الذى يقوده مبدينة أطلنطا  استطاع
التوصل ألول مرة لشفاء سرطان اجللد  األمريكية فى

على احليوانات باستخدام قضبان %  922بنسبة 
 .ذهب أو فضة فائقة الصغر

ما الذى تقوم به قضبان الذهب أو س: 
 ؟ضة التى يستخدمهاالف

تقوم هذه القضبان متناهية الصغر فى رصد اخلاليا 
يقوم بإطالق شعاع ليزر , ثم وااللتصاق بها السرطانية

منخفض الطاقة على هذه القضبان فتكتسب حرارة 
فقط,  كافية إلذابة هذه اخلاليا السرطانية الشريرة

 .بينما ال متس اخلاليا السليمة
 اجلسم؟ يفالذهب النانوية  كيف تظهر دقائقس: 

  ,على هيئة طبقة مضيئة على جسم اخللية املريضة
وحدها عند الرصد حتت اجملهر بينما ال ترى اخلاليا 

 .السليمة فتبدو مثل كوكبة مضيئة وسط معتم
 ؟تتمتع بها دقائق الذهب اليتما القدرة س: 
مالحظة الفارق الواضح لدقائق الذهب حيث  ميكن

ائق كأجسام فائقة الصغر مضيئة وسط الدق تظهر هذه
جمال معتم مما يعنى قدرة انتقائية فائقة الذهب 

 لاللتصاق باخلاليا السرطانية .

 متيزت مبا ؟بالصدفة لفكرته توصل هل س
 ؟ امثرته الذي أوما؟  السيد مصطفي سرية

 مل يصل لفكرته بسهولة النه قام ب

  والدؤوبالعمل اجلاد كثريمن  -9
مخسمائة زادت عن من البحوث العلمية العديد  -2 

 .مطبوعة
 ؟ مصطفي توالها اليت املناصب ما س

 معمل ديناميكا الليزر . ائدوقيس رئ
عامًا رئاسة حترير جملة علوم الكيمياء 22 ملدةتوىل  -2

 والطبيعة 
 ؟متى بدأت مسرية الدكتور مصطفى العلميةس 

عني مشس كلية العلوم جامعة  يفبدأت مسريته بالتخرج 
 .م9193

 عني جبامعة العلوم كلية فرتة عن قال ماذا س 
 ؟ مشس

 فيه غرسه الذي العلمي الطموح أسس فيه زرعت إنها 
 عظماء مصريون أساتذة
 ما اجلوائز اليت حصل عليها؟س: 

أرفع وهى من  ,قالدة العلوم الوطنية األمريكية . 9
جمال  يفعرفانا بإجنازاته , العلوم يف األومسة األمريكية

 )النانو تكنولوجى(التكنولوجيا الدقيقة املعروفة باسم 
 .عالج السرطان يفوتطبيقه هلذه التكنولوجيا 

 .جائزة امللك فيصل العاملية للعلوم .2
العلمية من مؤسسات  اجلوائز األكادمييةالعديد من  .3

 .عديدة
الدكتور مصطفى للذهب ذا أعطى ماس 

 ؟والفضة
فمنهم من يعنى  ,الناس هلماقيمة أعلى مما يعطيها 

عنى الشعراء بالرونق  ميًاوقد ,بالتختم والزينة بهما
 والربيق
وطنية الدكتور مصطفى  الدليل على ماس: 

 ؟ السيد بالرغم من إعاشته فى أمريكا
مل ينس وطنه فهو يعمل على أن يفيد مرضى السرطان  

فى مصر من اخرتاعه بل يعمل على أن يستفيد العامل 
 .هذه اجلهود كله من

لغة خالدة
 : من كاتب املقال ؟ وكيف نشر؟0س

, رئيس اجمللس الثقايف الربيطاني يف لندنكاتب املقال هو 
 حليم فريد تدرس. عندوقد نشر 

 : مب ختم رئيس اجمللس الثقايف مقاله؟2س
إن اللغة العربية هي أكثر اللغات احلية فرصة ألن تصبح 

 لمة".لغة عاملية... بكل ما تعنيه الك
 : ماذا تعرف عن حليم فريد تادرس؟ 3س

 هو واحد من الغيورين على اللغة العربية اخلالدة.
 : ألي مدى يرجع تاريخ اللغة العربية؟4س

ألف من  فهي هي أقدم اللغات احلية على وجه األرض
  وستمائة عام

 م عدد املتحدثني باللغة العربية؟ ومن هم؟ك س
 بالعاململيار وربع مليار يف كل مكان 

 ؟عبادة فقطدين و لغةاللغة العربية  هل س
 لغة العلم واألدب واحلضارة والسياسة  نها ال أل
لعامل : كيف مجعت اللغة العربية بني حضارات ا7

 القديم؟ 
, نديةاهلو يونانيةالو فارسيةالانها مجعت احلضارة  

 لغة ممثلة حلضارة واحدة فأصبحت 
 ؟راتتاثريها باحلضاما الدليل على س 

 وجود اآلالف من الكلمات العربية يف اللغات الغربية  
 ما الذي أتاحته اللغة العربية ملتعلميها؟ س

االطالع على كم حضاري هائل ألمة تربعت على عرش  
 الدنيا قرون عديدة.
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 س دلل على تربع العرب على عرش الدنيا؟
أنتجوا تراثا حضاريا يف خمتلف الفنون أن العرب 
أهم مراجع للغرب الذي الرتاث احلضاري  انو والعلوم,

 املؤلفات العربية العلمية. ةسادرل
 : ما أهمية اإلرث احلضاري العربي؟01س

أنه أصبح أهم مرجع لعلماء الغرب الذين درسوا الرتاث 
 واملؤلفات العلمية العربية.

اذا تتزايد الرغبة يف تعلم اللغة العربية مل س
 من غري الناطقني بها ؟

 تواصل مع أهل اللغة العربية,لل -9
 للتعرف على الرتاث العربي اإلسالمي  -2

 س ما دليل أهمية اللغة العربية يف العصر احلديث؟
 تزايد اإلقبال على تعلمها من غري الناطقني بها.

 ما أهمية اللغة العربية؟ س
 هي مفتاح الثقافة العربية -9
 تزايد عدد املقبلني على تعلمها -2
 عرب إرثا حضاريا أنتج ال -3

هل تستطيع املؤسسات الرمسية التعليمية  س
 تعليم الراغبني يف اللغة العربية؟

 تزايد عدداملقبلني على تعلمها بسبب  ال
 ما الفرصة املتاحة للغة العربية؟ س

 تصبح لغة عاملية.ن ا

 ما األسئلة اليت ذكرها املؤلف يف نهاية الدرس؟  س
   هل ميكن أن نتعلم الدرس؟

 ل ميكن أن نكون أكثر حرصا على لغتنا؟ه
 هل ميكن أن حنتفظ للغتنا على خلودها؟

  كيف حنافظ علي اللغة العربية ؟ -01
   مزيد من احلب. -9
 مزيد من اجلد. -2
 مزيد من البحث. -3

 

 

 
  

 سورة االنعام اخلالقني تبارك اهلل أحسن
اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن  ِإنَّ اللََّه َفاِلُق) قال تعاىل:

اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم اللَُّه َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن 
( َفاِلُق اْلِإْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 59)

( َوُهَو الَِّذي َجَعَل 59)ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم 
َلُكُم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد 

( َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن 59َفصَّْلَنا اْلَآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن )
ِلَقْوٍم  َنْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَ ٌع َقْد َفصَّْلَنا اْلَآَياِت

( َوُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه 59َيْفَقُهوَن )
َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخِرُج ِمْنُه َحبًّا 

ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َ اِنَيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن 
َوالزَّْيُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه اْنُظُروا  َأْعَناٍب

ِإَلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِه ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َلَآَياٍت ِلَقْوٍم 
 ((55ُيْؤِمُنوَن )

 مفردات هامة
  : شاق املراد خالق فالق

  حبة البزر م : احلب  
 ما ينمو ج)أحياء(  : احلي 
  ما ال ينمو ج)أموات وموتى( : امليت 
  ة اهللعباد كيف تصرفون عن : تؤفكون فأنى  

  شق الصبح من ظلمة الليل فالق اإلصباح :
  عبثًا وفوضىx تنظيم وختطيط  : حسبانًا 

 أسكان مسكنًا وراحة ج : سكنًا

  عبث xختطيط وتنظيم  : تقدير
 الغالب الذي ال يقهر  :العزيز 
  العلم واسع : العليم 

  خلق وأنشأ : جعل
  لتضلواx لتسرتشدوا : لتهتدوا 

  ظلمة م : ظلمات 

 اخفينا x بينا وأوضحنا : فصلنا 

 آية  جوالعالمة الدالئل  : اآليات

  أوجدكم وخلقكم : أنشأكم

 نفوس وأنفس  : روح واملراد)آدم(وج نفس 
 علي أو النساء رحم) االستقرار مكان:  مستقر
  )األرض

 يف أو الرجال أصالب يف) الوديعة مكان : مستودع
 القبور

 يفهمون  : يفقهون 
  اكمًا, بعضه فوق بعض: مرت مرتاكبًا 

  زهرها:  طلعها
  قنوعنقود النخلة )الِعذق( م :  قنوان 

  قاصية بعيدة x ودانيات ج دوانقريبة  : دانية
 بساتني وحدائق  : جنات 
  ُمتشابهًا يف املنظر : ُمشتبهًا 
 ُمختلفًا يف الطعم  غري ُمتشابه : 
 : تأملوا  انظروا 
  وذبلت ماتتالنئ وxوطابت :نضجه واستوائه ينعه  
  عالمات ودالئل آليات : 

  برور ج:  الرب
 مواطن اجلمال

  .إن أسلوب مؤكد :النوىو إن اهلل فالق احلب
 توضيح  عالقة خيرج احلي مبا قبلها :

 ويوضحه تضاد يربز املعنى  احلي وامليت:
 .واالستمرار للتجددفعل مضارع  :خيرج 

 والثبوت للداللة على الدوام :خمرج اسم

 لالستنكار والتعجب استفهام اسلوب :  فأنى تؤفكون
 شق يفقدرة اهلل تعبري يدل علي   :فالق اإلصباح

 الليل وإخراج الصبح منه. 
 سكنباملالليل  صور :جعل الليل سكنًا

تضاد يربز : والقمراإلصباح والليل،الشمس   
 املعنى 

ختام يناسب اآلية  ألن  :ذلك تقدير العزيز العليم
وضع األشياء على هذا النظام الدقيق ال يصدر إال عن 

 عامل عظيم العلم والقدرة .
للتوكيد أسلوب قصر :هو الذي جعل لكم النجوم

 والتخصيص علي قدرة اهلل خبلق النجوم
 تعليل: عالقة لتهتدوا مبا قبلها 

 .  يربز املعين تضاد  :الرب و البحر

 قد بأسلوب مؤكد  قد فصلنا اآليات

ألنهم هم الذين  خصهم بالذكر؛ "لقوم يعلمون"
" بقوم اآلية وختمت,فيؤمنون وال يكفرون يتفكرون,
 . ألن أمرها ظاهر يعلمون"

للتوكيد أسلوب قصر  : هو الذي أنشأكم
 والتخصيص.

 ادمواحد من ا ان اصلن :تعبري يدلمن نفس واحدة 
 تضاد يربز املعنى  :فمستقر ومستودع

 : أسلوب مؤكد أداته قد . " قد فصلنا اآليات

س آية النجوم ختمت ب" لقوم يعلمون" بينما 
 هذه اآلية ختمت ب" لقوم يفقهون".علل. 

 ألن أمرها ظاهر لقوم يعلمون -9
ألن خلق الناس من أما هذه اآلية "لقوم يفقهون" -2

ستقرارهم واستيداعهم أمر دقيق غامض نفس واحدة وا
 حيتاج إىل فقه وتأمل وتدقيق نظر.   

 للتوكيد والتخصيصأسلوب قصر  :هو الذي أنزل
 هللتعظيمًا  :استخدام ضمري اجلمع يف فأخرجنا

 تفصيل . :عالقة فأخرجنا خضرًا مبا قبله

 للعموم والشمول . :تنكري نبات  خضرًا  حبًا
وجنات من أعناب  ومن النخل حبًا مرتاكبًا

  والكثرةتنوع الالعطف أفاد  والزيتون والرمان  :
 للنصح أمر : اسلوب انظروا إىل مثره 

 والالم . إنبأسلوب مؤكد :إن يف ذلك آليات لقوم
 من وامليت امليت من احلي إلخراج مثال اذكر س

  ؟ احلي
 البذرة من النبات خروج : امليت من احلي إخراج ج
  النبات من البذرة خروج:  احلي من امليت إخراج 

  ؟ النجوم فائدة ما س
 ومعرفة والبحر الرب ظلمات يف وترشدهم الطريق تضئ ج

 االجتاهات
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 صدقي الزهاويمجيل  العلم واجب
 املرء يف كل املطالب        العلـم نــــور بيــن أيــــدي   
 بحيفـه مــن كل جــان       واجلهـــل أشبــه بالظــالم  

 العلم يعفي املــــــرء يف             األعمال من ثقل املتاعــب
 يعرو احلياة من النوائــــب    يف العلم ختفيف ملـــا             

 فـي العلــم تـوسيـــــــع             ألبواب التجارة واملكاسب
 يف العلم إصالح املفاسد            والعقــائـد والـمـذاهــب

 مـــا للعـلم من غــرر املناقب ال أوفـــي ذكـــــــــر        ـا أنـــ
 يـا قـــوم إن العــلـــــــم          بـاإمجــاع حممـو  العواقب                                               

   يــا قــــوم إن العـلــــــم          ثـم  العلــم ثـم العلـم واجب

 ةمفردات هام
  رجال ج الرجل:  املرء

  مطلب ماحلاجات  : املطالب 
  حيوطه : حيفه 
   يكلف Xيرفع ويبعد عنك :  فيعي

 خفة  Xعناء ومشقة  ثقل :
  الراحة م املتعب واملتعبة X : املشقات املتاعب
 الكوارث واملصائب  م. نائبه. : النوائب

  اخلسائر xمكسب  م االرباح : املكاسب
 تعسري xتسهيل  : ختفيف 
 مفسدة  م املصاحل x الضرر : املفاسد 
  عقيدة االنسان م ما يؤمن به : العقائد 
 خيطئ x يصيب:  يعرو 
  مذهبم  والنظريات اآلراء : املذاهب 
 وانقص أخبس Xأعطيه حقه كامال :  أويف 

  غرة م الفرس املراد أكرم وأفضل جبهة يف بياض :غرر
 املثالبالرذائل  X قبةمن م والفضائل املفاخر:  املناقب

 واختالف افرتاق Xباتفاق الناس  : باإلمجاع
  قبةاع م خامتة الشيء أو نتيجته :العواقب

 مظاهر اجلمال
 شبه العلم بالنور  :العلم نور

 شبه اجلهل بالظالم  :اجلهل أشبه بالظالم
اجلهل والبيت الثاني العلم نور البيت االول  

  عينمقابلة تربز امل:  أشبه بالظالم
سيطرة اجلهل تعبري يدل علي  : حيفه من كل جانب

 .من كل ناحية  علي اجلاهل
الناس يعفي  انسانعلم بالصور  :العلم يعفي املرء 

  من العمل
 ثقيلة. شياءملتاعب باا: صور  ثقل املتاعب

حلياة بإنسان اصور  ملا يعرو احلياة من النوائب:
 كوارث بصاب ي

ذي ال بيتلتجارة بالاصور : أبواب التجارة واملكاسب
 له أبواب 

 تضاد يربز املعين :املفاسد -إصالح 
 أكيد علي أهمية العلم ت  تكررت يف العلم:

 

أسلوب قصر بتقديم اخلرب شبه   :العلم ختفيف يف
 والتوكيد التخصيص اجلملة على املبتدأ  يفيد

 ملناقب باخليول هلا غرراصور  :غرر املناقب
   للتنبيه.نداء اسلوب  :يا قوم 

 للعموم والشمول: قوم نكرة

 : أسلوب مؤكد بإن إن العلم حممود
 علي حرصه علي قومهللتوكيد : تكرار النداء يا قوم

 أسلوب مؤكد بإن  :  إن العلم واجب
  الكثرة تفيد مجع:  املناقب

 املرء عقل يف - من أفضل املرء أيدي بني نور العلم
 بيده األنسان خدمهيست شئ الي الفكرة جعل العلم ألن :

 ألنها أفضل األولي : يضمه - حيفه أمجل أيهما
 اجلاهل لإلنسان للجهل والعموم الشمول تفيد
 التنوع يفيد : العقائد و املذاهب بني العطف حرف

 للكثرة ومجع للتهويل معرفة:  املتاعب

 نأل : ختفيف العلم يف أفضل إزالة العلم يف
  فقط خيففها يسول الكوارث علي نهائيا يقضي العلم

 اإلمجاع ألن : العلم إن من أفضل باإلمجاع العلم إن
 متفق واجلميع عامة مشكلة عن يتكلم الشاعر على تدل

  عليها

 : فالعلم فالعلم من أفضل العلم ثم العلم ثم
 فرتة يأخذ العلم ألن الرتاخي يفيد عطف حرف ثم ألن

 مرحلة كل بني زمنية

  ؟ واجلهل العلم دور ما س

 حاجاته كل عمل علي ويساعده اإلنسان يهدي نور:  لمالع
 ويهلكه باإلنسان حييط الظالم من سور : اجلهل

 ؟ بالظالم اجلاهل شبه ملاذا س 

 ظالم يف يعيش كأنه للجاهل السيئة احلالة علي ليدل 

  ؟ العلم فوائد ما س 

 أبواب يوسع - واملصائب احلياة متاعب عنه خيفف
 اجلهل ويزيل لإلميان ويدعوه تفكريه يصلح - التجارة

 ؟ الناس عقائد العلم يصلح كيف س
 للطريق ويهدي األفكار ويهذب العقول ينمي 

 لالميان ويهديه واخلرافة اجلهل عنه ويبعد الصحيح

 عقادعباس حممود ال حياة للحياة القراءة
) إن الفكرة الواحدة جدول منفصل أما األفكار املتالقية فهي  

تجمع فيه اجلداول مجيعا ,والفر  بينهما وبني احمليط الذي ت
الفكرة املنفصلة كالفر  بني األفق الواسع والتيار اجلارف 

وقد تبدو املوضوعات اليت  ,وبني الشط الضيق واملوج احملصور
 تتمثل بها هذه

األفكار يف ظاهر األمر أنها موضوعات تفرت  فيما بينها افرتا   
نوب وحقيقة األمر أنها كلها الشر  من الغرب والشمال من اجل

ما ة حية ,وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعو  إليه .. 
أشبه باألمواج اليت تتالقي يف حبر واحد ,وترج بنا من 

لقد أ ركت حني هويت القراءة أنين  اجلدول إلي احمليط الكبري
أحبث عن هذا كله ,أو أن هذه اهلواية تصدر من هذه الرغبة .. 

حني هويت القراءة أنين أستطيع أن أضاعف فكري وأ ركت 
 ( وشعوري وخيالي كما تتضاعف الصورة بني مرآتني

 

 مفردات هامة
  التصور الذهين ج. فكر:  الفكرة
  الشديد الكثري:  اجلارف

 متالقي. Xمستقل  : منفصل 
 املتفرقة املنفصلةXاملتجمعة املتقابلة و  : املتالقية

  اء ج. جداولجمري صغري من امل : جدول

  جانب النهر ج شطوط وشطان : الشط 
  ج. آفاقمدي نهاية البصر : األفق

 البحر الواسع ج.حميطات : احمليط 
 املطلق x واحملبوساملمنوع  : احملصور

  تفيخت xتظهر  : تبدو 
  فكرة مالفكر  : األفكار

  .واتفاق تقارب xتباعد واختالف  : افرتاق 
  ينابيع ر جمصدوعني املاء  : ينبوع
 خترج وتصدر : تنبثق

 تلتقي xتلف خت:  تفرتق 
  ترجع : تعود 
  جهلت xعرفت  : أدركت 
  كرهت xأحببت  : هويت 

  امليل ج رغبات : الرغبة
  إحساسي : شعوري 

  .تنتج : تصدر
 .تتضاءلتقل وتنقص و xتتكاثر تزيد و : تتضاعف 
 ج مرائي ومرايا:   مرآتني 

 مظاهر اجلمال
شبه الفكرة  : جدول منفصلكرة الواحدة ان الف
 باجلدول

شبه : الفكرة الواحدة شط ضيق وموج حمصور
 الفكرة بالشط الضيق 

شبه  : االفكار املتالقية افق واسع وتيار جارف
 املتالقية بافق واسع االفكار

 تضاد  :احملصور-الضيق،اجلارف - الواسع
شبه :  واحد كلها جداول تنبثق من ينبوع

 باجلداولاالفكار 
 ألفكار باألمواج ا: صور  أشبه باألمواج

 تضاد  كجلنوبا -الغرب،الشمال -الشرق
 أسلوب مؤكد بالتوكيد املعنوي كلها  :كلها تنبثق

فعل مضارع تفيد التجدد  :تفرتق -تتمثل -تبدو
 واالستمرار

اسلوب  لقد ادركت انين احبث عن هذا كله :
 عنويمؤكد بالالم وقد وان وكله التوكيد امل

هلواية باملاء اصور  اهلواية تصدر من الرغبة :
 والرغبة بالنبع الذي خترج منه.

صور للفكر  : أضاعف فكري وشعوري وخيالي
 والشعور واخليال بأشياء تكثر وتزيد 
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العطف يدل علي  حرف :فكري وشعوري وخيالي
  والتنوع  كثرةال
 اسلوب مؤكد بان  : أنين أستطيع -أنين أحبث 

 معرفته علي تدل النها : تأكدت من فضلأ أدركت
 فيدل تأكد الفعل أما معرفة وعدم جهل بعد للحقيقة

 متأكد يكن مل ولكنه علم عنده كان أنه
 صحيح ترتيب: وخيالي وشعوري فكري أضاعف

 اخليال ثم الشعور ثم األفكار أوال تزيد القراءة ألن
  ؟ القارئ وغري القارئ اإلنسان بني الفرق ما س

 القراءة كثرة من كثرية أفكار ميلك:  القارئ اناإلنس
  اإلنسان

 تتغري ال واحدة فكرة إال عنده ليس:  القارئ غري
 ونظرة للموضوعات متعجلة نظرة النص يف س

 ؟ للموضوعات متأملة
 الشرق افرتاق تفرتق اانه:  املتسرعة أو املتعجلة -9 

 واجلنوب والشمال والغرب
 حياة مادة كلها اأنه:  املتأملة النظرة -2 

 حافظ إبراهيم تنعي حظها اللغة العربية

 رجعت لنفسي    فاتهمـت حصاتي
 و نا يت قومي فاحتسبت حياتي   

 رموني بعقم يف الشباب وليتين        
 عقمت فلمي  أجـزع لقـول   عداتي  

         أنا البحر يف أحشائه الدر   كامَن
 فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي                                  

         أرى لرجال الغرب عزا ومنعًة               
 عز  أقوام بعز  لغات وكم                        

          أرى كل     يوم    باجلرائد   مزلقًا               
 بغري  أناةمن   القرب يدنيين                                                    

 إىل معشر الكتاب واجلمع   حافَل                   
 بسطت رجائي بعد بسط شكاتي                                               

 فإما حياة تبعث امليت يف البلى                        
 فاتيوتنبت يف  تلك  الرموس  ر                                             

 وإما    ممات  ال    قيـامـة     بعــده                      
 ممات   لعمري    مل    يقس   مبمات                                            

 

 مفردات هامة
 

  تأملت فيها ج. نفوس أنفس:  رجعت لنفسي
  شككت وظننت. : اتهمت 
 احلجة.العقل والرأي و:  حصاتي 
  عددتها عند اهلل : احتسبت 
  قذفوني وسبوني اتهموني:  رموني 
 .جدب أو فقر أو عدم قدرة : عقم 
  أطمئن.اصرب واجتلد و x واحزن أخاف : أجزع 

  أعدائي :عداتي
  للرجاء : ليتين 

  باطنه م . حشا : أحشائه
  م  درة.املراد كلمات ومفردات اللغة اللؤلؤ  : الدر 

 وامن.ظاهر ج ك x يخمتِف : كامن 
 اللغة املتعمق يفالسباح املراد  : الغواص

  غواصون ج
اللغة  مفردات وتراكيبقوقعة حبرية املراد  : صدفاتي
  م صدفيت

  األوربيون : الغرب رجال
 الصحف واجملالت م. جريدة. : اجلرائد 

  خطأ أو عيبا ج. مزالق. : مزلقا

  ضعف وهوان xقوة وسلطان:  عز 
  .دنييبع xيقربين  : يدنيين 
  ضعَف xقوة  : منعة 
 وتعجل تسرع x ومتهل تأني : أناة 

  مجاعة ج. معاشر : معشر
  .األدباء م. كاتب : تابالَك 
  اليأسxأملي  : رجائي 
 واعضائي مايتبقي من اإلنسان بعد املوت : رفاتي 

 وتامليى تشكو : شكاتي
  ال حياة:  قيامة ال
 قليل. xكثري  : حافل 

 احلياة البقاء  xالفناء  : البلى
  َعمري واملراد قسمي. : لعمري 

  قبضت. xمددت ووسعت  : بسطت
  القبور م . الرمس : الرموس 
 .واليقدروال شبيه ال مثيل له : مل يقس 

 مواطن اجلمال
تعبريين يوضحان :احتسبت حياتي-رجعت نفسي

من إهمال  واألمل الذي تعانيه اللغة صراع النفسيال
 أهلها 

 صور اللغة بانسان يتامل : نفسي رجعت

 صور اللغة بانسان ينادي : ناديت قومي
   : شبه اللغة باملرأة اليت ال تلد. بعقم رموني

  يربز املعين ويوضحهترادف  : بعقم ـ عقمت

 مجع للعموم والشمول والكثرة . : عداتي

 يف خريهابالبحر غة اللشبه  : أنا البحر يف أحشائه
اسلوب :  يفهل سألوا الغواص عن صدفات

 عاني اللغة باألصداف م وصوراستفهام غرضه الفخر 

 صور عز الغرب بشيء يري : أري لرجال الغرب عزا

  تدل علي الكثرة :كم

 مجعا للشمول والعموم رجال ، أقوام : 
 نكرة للعموم والشمول. مزلقا : 
 علي يدل تعبري:  مزلقا باجلرائد يوم كل أري 

  اجلرائد يف األخطاء كثرة
 للغة بإنسان ميوتاصور  لقا من القرب يدنيين :مز
 فعل مضارع يفيد التجدد واالستمرار.  : يدينين 

 ترادف يقوي املعين ويؤكده. : منعة,  عزا   

 للغةا صور :يبسط رجائي بعد بسط شكات  
 .مقابلة تؤكد املعنى وتقويةو ويشكو  بإنسان يرجو

ة صور رفات اللغ : وتنبت يف تلك الرموس رفاتي
 بنبات ينمو .

      تضاد يربز املعين ويؤكده.: حياة ، ممات

  تضاد يربز املعين ويؤكده . : ممات ، قيامة

اسلوب قسم  :ممات لعمري مل يقس مبمات 
 وصور اللغة بانسان يقسم  للتوكيد
 آلنها : لنفسي نظرت من أفضل لنفسي رجعت

 باإلهمال وشعورها لنفسها التأمل شدة علي تدل
  للتهويل نكرة:  عقم 

 واحلزن للحسرة متين أسلوب:  عقمت ليتين
 يصرب بإنسان اللغة صور : حياتي احتسبت 

 اهلل عن حياته وحيتسب
 جيزع ال بإنسان اللغة صور:  عداتي لقول اجزع مل 

 يضعف وال
 للكثرة مجع: صدفاتي 
 األولي ألن : أقوام عز من أفضل أقوام عز كم 

  كم بسبب األقوام كثرة علي تدل
 البيت - تبعث حياة فإما األخري قبل ال البيت
 املعنى تربز مقابلة : قيامة ال ممات وإما األخري

 وتوضحه
 : الكتاب معشر يا من أفضل الكتاب معشر إىل
 وغري احلاضرين الكتاب كل تشمل األولي ألن

 احلاضرين
 من أفضل شكاتي بسط بعد رجائي بسطت 

 أفضل لياألو : رجائي بسط بعد شكاتي بسطت
 لتحقيق يرجو ذلك بعد ثم أوال يشتكي اإلنسان ألن

 الشكوى
 كلمات كيف تكشف يف معجمك

 ما تها الكلمة ما تها الكلمة  
 ) حيى ( حياة )جوب( يستجيب
 ) جنز ( إجنازات ) عون ( يستعني
 ) ونى ( ميناء ) فيد ( يستفيد
 ) ذيع ( مذياع ) جور ( يستجري

 ) عون ( نأعا  ) حوج ( احتياجات
 )شطن/شيط شيطان ) جول ( جماالت

 ) منو ( تنمية )صون( الصيانة 
 ) فتى ( فتى )هون( يستهني
 ) بنى ( بناء ) نبه ( ينتبهون
 ) فنى ( التفاني ) وسم ( يتسم
 ) عون ( تعاون ) وكل ( يتكل
 ) ميد ( ميدان ) وحد ( يتحد

 ) شرر ( الشرور ) وثق ( ثقة/ميثا 
 ) تيح ( املتاح وهم ()  اتهام
 ) مدن ( مدنّية ) نفع ( انتفاع
 ) بوح ( االستباحة ) أخذ ( يتخذ
 ) قلل ( االستقالل ) وفد ( إيفا 
 ) وىل ( استيالء  ) حلل ( احتّل
 ) ضيع ( الضياع ) همم ( اهتمَّ
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 ) وجد ( إجيا  )سوس( سياسة
 )نصف ( اإنصاف )قصو ( األقصى
 ) دوم ( املستدمية )وهب ( هبة  موهبة

 ) أمن ( اإميان
 ) طوع ( االستطاعة )خطو ( اخلطا
 ) قوم ( إقامة ) أرخ ( تاريخ
 ما تها الكلمة ما تها الكلمة
 ) حول ( استحالة ) قرر ( استقر

 ) نوس ( الناس ) زهر ( از هار 
 ) أنس ( إنسان ) ضلع ( اضطالع
 ) وطن ( استيطان ) عنق ( اعتنا 
 ) سلم ( استسالم )ضهد ( ا اضطه

 ) دور ( إ ارة ) سنو ( سنة /سنني
 )دين (  إ انـة ) علو ( يستعلى

 ) شور ( إشارة ) رود ( إرا ة
 ) موت ( استماتة ) عود ( استعا ة
 ) طول ( إطالة ) بيد ( إبا ة
 ) وضح ( اإيضاح ) مسو ( مساء
 ) أثر ( اإيثار ) حقق ( حتقيق

 ) أثر ( اآلثار ( )طمأن اطمئنان
 ) هري ( انهيار )وصف( صفات

 )روض ( الرياضة ) رخو ( اسرتخاء
 ) وزن ( ميزان ) خري ( استخار
 )ضيف ( أضاف ) نور ( يستنري
 )فيض ( أفاض ) ثور ( إثارة
 ) علو ( التعاىل ) دمى (  ماء
 ) عوق ( العائق ) يدى (  يد

 ) عدو ( أعداء ) فتو ( استفتاء
 ) زحم ( از حام ) رضو ( ضاءاسرت
 )ضرب ( اضطراب ) شيد ( إشا ة
 ) رسو ( أرسى ) سبح ( سباحة
 ) بني ( يستبني ) ضوء ( اإضاءة

                                                         
 

 أواًل : التعبري الوظيفي
 صيف :اكتب برقية لصديق تدعوه الجازة ال – 1

  ------املرسل اليه 
 ----------العنوان 

 صديقي العزيز ا عوك لقضاء اجازة الصيف مع االسرة 
 ------املرسل                                                                      
 -------ان العنو                                                                           

 اكتب الفتة او ارشا  عن اهمية الرياضة  – 2
 الرياضة مهمة للجسم

 اكتب اعالن عن قيام رحلة السكندرية  – 3
-----عن القيام برحلة الي ------تعلن مدرسة 

-باشرتاك قيمته  ----املوافق  -----لك يوم ذو -
 ومن يرغب االشرتاك التوجه ملشرف الرحالت  -----

 ----- مشرف الرحالت

 
 
 
 

 ثانيًا : التعبري اإلبداعي
 هام جدا : مقدمة الي موضوع تعبري 

ان روعة البيان وسحر الكالم ليعجزان عن التعبري يف 
هذا اجملال النه حتدث فيه الكثري اكثر من مرة  و ما انا 
اال قطرة يف حبر احاول ان استعري بالغة القول وروعة 

ه مشاعري وانه البيان ألعرب عما يف صدري وتنطق ب
يسعدني ان احتدث يف هذا املوضوع اجلداب الذي يعترب 

  ----------من الوضوعات اهلامة وهو موضوع 
الذي جيب علينا نعرب فيه عن راينا حـيت تتضح 

 ---------الصورة للجميع حيث ان موضوع 
 

 موضوع عن الوطن 
 اهم العناصر : 

 مفهوم الوطن  - 9
 االبناء علي حب الوطن .  دور االسرة يف تربية – 2
 . -----دور وسائل االعالم يف  – 3
 .  -----دور الدين يف  – 1
 اهمية الوطن . – 9
 ما دور الفرد واجملتمع يف احلفاظ علي الوطن  – 6

احلمد هلل الذي لواله ما جري قلم وال تكلم                   
د كان افصح لسان , والصالة والسالم علي سيدنا حمم

الناس لسانا  واوضحهم بيانا ثم اما بعد : انه من  واعي 
سروري ان اكتب يف هذا املوضوع اهلام , الدي يشغل بالنا 

وهو  مجيعا ملا له من اثر كبري يف حياة الفر  واجملتمع
موضوع الوطن حيث انه موضوع جيري يف كل عرو  كل 

 ابنائها.
علي مر الزمان , فهي املثال  ان مصر عظيمة                     

للسمو والعلو والعظمة والرخاء والعال ولذلك ان مصر 
مهد احلضارات والعلوم والفنون , واصبح ابناء مصر 
اصحاب حكم وسلطان علي مر العصور , النهم اكملوا 

تقدم اجدا هم بالكفاح والعمل حيت ترفع مصر رأسها 
 اما  ول العامل . 

ان حب مصر جيري يف عرو  كل ابنائها ,                       
ويضحون من اجل مصر بارواحهم ضد كل  خيل مستعمر 
الن املصري حيارب بعزميته واصراره وارا ته من اجل 

رفعة الوطن اما املستعمر حيارب من اجل اطماعه 
 واغراضه اخلبيثة اليت تعرب عن وحشية االستعمار . 

 ن القران علي اهمية الوطنوالدليل م                         
  -----" رب اجعل هذا البلد امنا "  

 " ا خلوا مصر ان شاء اهلل امنني " 
 والدليل من الشعر                        

احبها من كل روحي  -مصر اليت يف خاطري ويف  مي 
 و مي 

فمصر احق ان نبذل من اجلها ارواحنا , النها من                  
  العامل اليت جيب ان نضحي من اجلها بكل امجل بال

 طاقة بداخلنا
ويف النهاية ال املك اال ان اقول انين عرضت                       

رأي  لعلي قد وفقت يف كتابته والتعبري عنه واخريا ما انا 
اال بشر قد اخطئ وقد اصيب فان كنت قد اخطئت فارجوا 

رجوه من اهلل مساحميت وان كنت قد اصبت فهذا كل ما ا
 عز وجل. 

 موضوع عن السالم 
  اهم العناصر : 

 مفهوم السالم  - 9
 دور االسرة يف تربية االبناء علي السالم. – 2
 دور وسائل االعالم يف السالم .  – 3
 دور الدين يف السالم .  – 1

 اهمية السالم . – 9
  ما دور الفرد واجملتمع يف احلفاظ علي السالم – 6

 
انه من األهمية البالغة عرض املوضوعات اهلامه                    

اليت تتصل بالفر  واجملتمع وذلك للوقوف علي احلقائق 
و الذي جيب علينا الوقوف عندها وعرضها للوصول 

للنتائج اليت حتقق السعا ة للفر  واجملتمع فأرجوا من 
ذي وهو موضوع السالم ال اهلل يوفقين يف هذا املوضوع

يسعي له كل انسان علي الرض ال نه حيقق االمل و 
 الرخاء و الرفعة والعلو لالمه. 

يؤكد القرآن الكريم القيم السامية اليت                    
تضمن للمجتمع االمن و االستقرار و السالم , فالسالم 

لن يتحقق علي االرض اال باتباع منهج اهلل سبحانه 
 كتابه الكريم , و اتباع سنه وتعالي والعمل مبا جاء يف

نبيه عليه الصالة والسالم فالسالم  ين االمن واالمان 
 والسالم يف كل احناء العامل. 

جيب البعد عن طريق الشيطان الذي يؤ ي الي                     
اخلوف و العداوة  والكره بني افرا  اجملتمع, فيجب البعد 

االستقامة الي  عن طريق االحنراف و التقرب من طريق
اهلل الن ذلك يعرضه لعقاب اهلل القوي القا ر الذي 

 يتحكم يف شئون عبا ه.
تسعي كل  ول العامل علي احلرص علي                        

تقديم السالم يف كل املؤمترات الدولية بني  ول العامل 
فقد حصل كل من الرئيسني حممد انور السا ات و حممد 

زه نوبل للسالم ملا قدماه من اجنازات الربا عي علي جائ
كبريه خالص يف السالم بني شعوب العامل و احلرص علي 

 حتقيق السالم بني الدول .
 -من اآليات اليت تدعو للسالم هي :

" وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل  -قوله تعالي:
 علي اهلل انه هو السميع العليم"

 املك اال ان اقول انين عرضت ويف النهاية ال                      
رأي  لعلي قد وفقت يف كتابته والتعبري عنه واخريا ما انا 
اال بشر قد اخطئ وقد اصيب فان كنت قد اخطئت فارجوا 
مساحميت وان كنت قد اصبت فهذا كل ما ارجوه من اهلل 

 عز وجل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبدأ احلجز للسنه 
الدراسية اجلديدة من 

0/6/2107  
 أ / إسالم عبد الغين 

 
 



 

 

 2022 اإلػذادٖ صاَٗانانصف   2  

 

 

 

 

 

 : ؽري ايؿٛاب َٔ بني ايكٛضني )أ(

 اإلسطاع (  –اؿصٕ  –: ) ايفسح                                                             َسادف ) ايػعٛز ( -1 

 اـًٛم ( –األخالم  –: ) اؿالئل                                                                  مجع ) اـًل (  -2

 ايتفؿٌٝ ( –ايتٛقٝح  –) يريو ال امسى ايهسِٜ نسميا (  عالقتٗا مبا قبًٗا : ) ايتعًٌٝ  -3

 ؟ َا َعٓى إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ َطئٛاًل أَاّ قُريٙ)ب( 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ) غعٛز املسء بأْ٘ َطئٍٛ أَا قُريٙ ( َا اؾُاٍ فى ٖرٙ ايعبازة ؟)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 مب عسف ايهاتب اـًل ؟ َٚا َٛاْع اإلْطإ عٔ ايػس ؟)د( 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ؽري ايؿٛاب مما بني ايكٛضني )أ(

 زداٍ ( –اَساءة  –مجع ) املسء (         : ) َسٚءة  -1

 تتػاب٘ ( –تتفاٚت  –َكاد ) تطتٛى ( : ) تتطاٚى  -2

 ؟ نٝف اْتٗى املٓفًٛطى إىل تعسٜف اـًل )ب( 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ؟ ) ٜؿدم فى أفعاي٘ ؾدقة فى أقٛاي٘ ( ٚقح اؾُاٍ فى ٖرا ايتعبريـ( )د 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 اخلق كُص ال يفىن
 

%ػاضخقػعوػذطورػاضطرءػبأظرػطدئولػأطامػضطغرهػرطاػغجبػأنػغغطلػضذضكػالػأدطزػاضصرغمػصرغطًاػ:ػػ1س
 حتزػتدتوىػرظدهػصدشظػاضدرػوصدشظػاضطالظغظػ$.

رطاػغجبػأػنػغغطلػضذضكػالػأدطزػاضصرغمػصرغطًاػ%ػاضخضقػعوػذطورػاضطرءػبأظرػطدئولػأطامػضطغرهػ:ػػ2س
حتزػتدتوىػرظدهػصدشظػاضدرػوصدشظػاضطالظغظػوالػاضرحغمػرحغطًاػحتزػغبصزػشضبرػشبلػأنػتبصزػػ

ػ ػغػضز ػحتز ػراداًل ػاضطادل ػوال ػسزػػ–رغظاه ػغصدق ػحتز ػصادشًا ػاضصادق ػوال ػزغره ػشضاء ػظغدر رضظ
 أسطاضرػصدشرػسزػأشواضرػ$.
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 َٔ ايعادٍ فى ْعس ايهاتب ؟)د(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 عني َٔ ايفكسة : نًُة مبعٓى ) َاْعة ( ٚأخسى َكاد ) ٜكٌ ( ٚثايجى َفسد ) قادة ( .( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ؟َا ايدٚافع ايتى متٓع اإلْطإ َٔ فعٌ ايػس غري ايكُري )ب(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ؟ َا ايرى ٜتفع اإلْطإ نُا داء فى ايفكسة)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ٚقح اؾُاٍ فى : ) قُريٙ ٖٛ قائدٙ ( .)د(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 ؟ قع َسادف ) ترتقسم ( َٚكاد ) ايػذاع ( ٚمجع )ٚد٘ ( فى مجٌ َٔ ٚسى خاطسى( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َا َعاٖس اـًل نُا داء فى ايفكسة ؟)ب(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 عالد ٜدٍ تهساز نًُة اـًل فى ايعبازة ؟)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 . َاذا أفادة نًُة ) تترتقسم ، نًُا ( ؟)د(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

%ػاضخضقػعوػاضدططظػاضتزػتترشرقػسزػرغونػاضرحغمػصضطاػوشطتػرغظرػرضزػطظظرػطنػطظاظرػاضبؤسػ،ػ:ػػ4س
 عوػاضصرخظػاضتزػغصرخؼاػاضذجاعػسزػوجرػطنػغترئػرضزػإعاظظػوطظرػأوػاضطبثػبصراطظػشوطرػ$.ػاضخضق

 

ػػ3س ػالػغظغدػا: ضطرءػأنػغصونػزاجرهػرنػسطلػاضذرػخوسرػطنػرذابػاضظارػأوػخغوهػطنػالشاظونػوإظطاػ%
 غظغطرػأنػغصونػضطغرهػشائدهػاضذىػغؼتدىػبرػوطظارهػاضذىػغدتظغرػبظورهػسزػطرغقػحغاترػ$.
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 . ٖات فى مجٌ َٔ تعبريى : َسادف ) املسء ( ، َٚكاد ) ايطس ( ( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َتى ٜهْٛت اإلْطإ نسميًا فى ْعس ايهاتب ؟)ب(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ٚقح اؾُاٍ فى : ) تطتٛى عٓدٙ ؾدقة ايطس ٚؾدقة ايعالْٝة ( .)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 :  أَاّ ايعبازة اـطأ)×( ( أَاّ ايعبازة ايؿشٝشة ، ٚعالَة √قع عالَة ) (د)

 )      (   ايؿادم َٔ ؽتًف أقٛاي٘ َع أفعاي٘ .      -1

 )      (  ايرى حيسى اإلْطإ جيب إٔ ٜهٕٛ قُريٙ .  -2

 

 

 

 

   : ؽري ايؿٛاب مما بني ايكٛضني )أ(

 االثٓإ َعًا ( –تتشسى  –َعٓى ) ترتقسم ( : ) تًُع  -1

 ْٛاظس ( –َٓاظس  –مجع ) َٓعس (     : ) أْعاز  -2

 ايطعادة ( –ايجساء  –َكابٌ ) ايبؤع ( : ) ايؿشة  -3

 خياف ( –جيدي  –َكابٌ ) جيسزؤ ( : ) خيذٌ  -4

 َا اـل نُا فُٗت َٔ ايفكسة؟)ب( 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 اؾُاٍ فى : ) ايعبح بهساَة قَٛ٘ ( ؟)دـ( َا  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َاذا تفعٌ َع َٔ جيسؤ عًى إٖاْة نساَة ٚطتو؟)د(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

رقػسزػرغونػاضرحغمػصضطاػوشطتػرغظرػرضزػطظظرػطنػطظاظرػاضبؤسػ،ػ%ػاضخضقػعوػاضدططظػاضتزػتترش:ػػ6س
 اضخضقػعوػاضصرخظػاضتزػغصرخؼاػاضذجاعػسزػوجرػطنػغترئػرضزػإعاظظػوطظرػأوػاضطبثػ$.

 

%ػاضخقػعوػذطورػاضطرءػبأظرػطدئولػأطامػضطغرهػرطاػغجبػأنػغغطلػضذضكػالػأدطزػاضصرغمػصرغطًاػ:ػػ5س
 حتزػتدتوىػرظدهػصدشظػاضدرػوصدشظػاضطالظغظػ$.
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 )أ( ٖات َعٓى ) مجًة ايكٍٛ ( ، َٚكابٌ ) َهازّ ( ، َٚفسد ) ايٓتائر ( .

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 نٝف ْعًِ ايٓاع َهازّ األخالم ؟)ب(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َا َعٓى قٛي٘ : ) بكطع ايٓعس عُا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ايٓتائر ( ؟)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 :  َا اؾُاٍ فى قٛي٘  (د)

 فًٝشى قُائسِٖ . -1

.......................................................................................................................................................................................... 

 ايٓفٛز َٔ ايسذًٜة –ايسغبة فى ايفكًٝة  -2

.......................................................................................................................................................................................... 

**************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ػوجطضظػاضػولػ:ػاضخضقػعوػأداءػاضواجبػضذاترػبػطدػاضظظرػرطاػغترتبػرضغرػطنػاضظتائبػسطنػأرادػأنػ:ػػ7س
 ألخالقػسضغحزػضطائرعمػاضرزبظػسزػاضغضغضظػواضظغورػطنػاضرذغضظػ$.غطضمػاضظاسػطصارمػا
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 ٖات َعٓى ) زطب ( ٚمجع ) قطٔ ( َٚكاد ) قفس ( .( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ) أْا ايفالح فى َؿسا ( َا اؾُاٍ فى ايتعبري ؟)ب(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َا األعُاٍ ايتى ٜفدس بٗا ايفالح نُا فُٗت َٔ األبٝات ؟)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َاذا أفاد تهساز ايٓفى فى ايبٝت ايجاْى ؟)د(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 )ٖـ( َا اؾُاٍ فى قٛي٘ : ) قطٓى جيًب ايٝطسا ( ؟

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 )د( َا ايٝطس ايرى جيًب٘ ايكطٔ إيٝٓا ؟

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖات َعٓى ) نسَى ( ، ٚمجع ) غُٓى ( ، َٚفسد ) َٓافع ( ، َٚكاد ) ايٝطسا ( .( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 أردػترابؼــــــــــاػتبـــــــــــــرا  :ػأظــــــــــاػاضغــــــــالحػسزػطصـــــراػ1س
 بوادغؼــــــــاػوالػسػـــــــــــــراػ  ســـــــالػتبػــــزػغـــــدىػشغــــراػ

 

 انفـــــــالح
 

 وطــــنػصرطـــزػضصـــــــمػرظـــب  سطنػظخضزػضصـــــــمػرطـــــــــــب:ػػ2س
 وشطظزػغجضـــــــبػاضغدــــــــراػ  وطنػحػضـــــــــزػضصمػشصـــــــــبػ

 وطنػبػرىػضصــــــمػدطـــــــــــن  وطنػزظطزػضصــــــمػرؼــــــــــنػ
 ـــــدػجطــــــظػأخـــــــــــرىطظاســ  وســـــــزػطغـــــــــرىػ،ػوالػطــــنػ
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 َاغسب٘ ( َٚكاد ) َتبآٜة ( فى مجٌ َٔ إْػائو ؟ –َٚعٓى ) تداٚيتٗا  َفسد ) َفاِٖٝ (َا ( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َا االتفام ايرى ايتكى عًٝ٘ اؾُٝع غؿٛف ايٛقت ؟)ب(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 ــ ايتذسبة املًٝة ايتى قاّ بٗا األضتاذ يبٝإ أُٖٝة ايٛقت ؟)دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 )د( َا أُٖٝة ايٛقت ؟ اضتدٍ عًى ذيو ببعض األقٛاٍ ؟

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 بإَهآْا ( َٚكاد ) أداب٘ ( َٚفسد ) ايؿدٛز ( ٚمجع ) األضتاذ ( ؟َا َسادف ) ( أ)

.......................................................................................................................................................................................... 

 املجاٍ ايرى ٜتشدخ عٓ٘ األضتاذ ؟َا ( ب)

......................................................................................................................................................................................... 

 ؟ ٙ ايطايبايطبب ايرى ذنسَا )دـ(  

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 ؟ َا ايؿدٛز ايهبرية نُا فُٗت َٔ ايدزع)د( 

......................................................................................................................................................................................... 

 انكُص قبم أٌ يضيع
 

:ػ%ػإنػضضوشتػطغاعغمػطتطددةػوطتباغظظػ،ػتداوضتؼاػاألجغالػاضطتطاشبظػربرػاضدظغنػواضطصورػواختضغتػػ1س
اضذىػسزػتغدغرعاػبحدبػأعدافػصلػجغلػوطذاربرػ،ػوضصنػاتغقػاضجطغدػرضزػاعطغترػورضزػأظرػصظزػػ

 إذاػشدرهػاإلظدانػ،ػوررفػصغفػغدتخدطرػ،ػادتطاعػأنػغطضكػصلػذئػ$ػ.

ػػ2س ػ% ػضمػظضدػ: ػضو ػأظر ػاضطثالػغطضطظا ػاضدببػاضرئغدزػسؼذا ػصدشتػوضصنػضغسػذضكػعو ػ ػ: أجابرػاألدتاذ
ػاضصخورػ ػوطا ػاضبطضػ: ػغتداءل ػشد ػ: ػشال ػثم ػ، ػأبدًا ػوضطؼا ػصانػبإطصاظظا ػطا ػ، ػأواًل ػاضصبغرة اضصخور

 $ػ.ػػغرةػ؟اضصب
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 ٖات َٔ ايعبازة  َعٓى ) قدّ ( َٚكاد ) طٌٜٛ ( .( أ)

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 َا املجاٍ ايرى قدَ٘ األضتاذ ؟)ب(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 َا ٖدف األضتاذ َٔ ٖرا املجاٍ ؟)دـ(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 )أ( ٖات فى مجٌ َٔ عٓدى : َسادف ) ْطٛم ( َٚكاد ) سٝا ( ٚمجع ) َجاٍ ( .

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 أٜٔ ٜعٌُ األضتاذ اؾاَعى ؟)ب(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 عٔ أى غئ أيكى األضتاذ اؾاَعى قاقست٘ ؟)دـ(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 َاذا ٜفعٌ األضتاذ اؾاَعى يٝؿٌ ايفهسة إىل ايتالَٝر ؟)د(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 )أ( ٖات َعٓى نًُة ) ديٛ ( َٚكاد ) عٓاٜة ( ٚمجع ) ايهبرية ( .

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

شامػأدتاذػجاططزػ،ػسزػشدمػإدارةػاألرطالػبإضػاءػطحاضرةػرنػأعطغظػتظظغمػاضوشتػوإدارترػحغثػررضػ:ػ%ػػ3س
 $ػ.ػػطثااًلػحغًاػأطامػاضطضبظػضتصلػاضغصرةػضؼمػصانػاضطثالػربارةػرنػاختبارػشصغر

 

ططزػسزػشدمػإدارةػاألرطالػبإضػاءػوظدوقػإضغكػعذهػاضػصظػرضؼاػتبغنػضكػشغطظػاضوشتػ؛ػشامػأدتاذػجا:ػ%ػػ4س
 $ػ.ػػػطحاضرةػرنػأعطغظػاضوشتػوإدارترػحغثػ

 

سػدػوضدػاألدتاذػدضواػرضزػطائدةػثمػأحضرػرددًاػطنػاضصخورػاضصبغرةػوشامػبوضطؼاػسزػاضدضوػبطظاغظػ:ػ%ػػ5س
 $ػ.ػػػواحظػتضوػاألخرىػورظدطاػاطتألػاضدضوػودألػاضطالبػ:ػعلػعذاػاضدضوػططتضئػ
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 )ب( َاذا ناْت إدابة ايطالب ؟ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 اذنس قٛاًل عسبًٝا َأثٛزًا حيح عًى سطٔ اضتػالٍ ايٛقت .)دـ(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 يتذسبة األضتاذ اؾاَعى ٖدفإ .. اذنسُٖا .)د(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 )أ( ٖات َسادف ) اؿؿٝات ( َٚفسد ) ايؿدٛز ( َٚكاد ) ضشب ( .

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

  )ب( َاذا ناْت إدابة ايطالب عٔ ايطؤاٍ ايٛازد فى ايفكسة ؟ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 َاذا فعٌ األضتاذ باؿؿٝات ايؿػرية ؟)دـ(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 َكاد ) ضهب٘ ٚمجع ) ايديٛ ( . –)أ( ٖات فى مجٌ َٔ عٓدى : َسادف ) اضتشطٔ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 )ب( إالّ نإ ٜسَص األضتاذ اؾاَعى بايديٛ ٚاألسذاز ايهبرية ؟ 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 َاذا فعٌ األضتاذ بعد ضهب٘ يهٝظ ايسٌَ ؟)دـ(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ػ%ػػ6س ػباضحصغاتػاضصعغرةػطنػتحتػاضطائدةػوشامػبوضدػعذهػاضحصغاتػسزػاضدضوػحتزػ: ػطضغئًا ثمػدحبػصغدًا
 $ػ.ػػػاطتألتػاضغرازاتػاضطوجودةػبغنػاضصخورػاضصبغرةػثمػدألػطرةػأخرىػ:ػعلػعذاػاضدضوػططتضئػ

 

ػ%ػػ7س دضوػحتزػاطتألتػجطغدػادتحدنػاألدتاذػإجابظػاضطاضبػوشامػبإخراجػصغسػطنػاضرطلػثمػدصبرػسىاض:
 $ػ.ػػػاضغرازاتػاضطوجودةػبغنػاضصخورػودألػطرةػأخرىػ:ػعلػاطتألػاضدضوػاآلن؟ػ
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 : ؽري ايؿٛاب مما بني ايكٛضني)أ( 

 األٚىل ٚايجاْٝة ( –ايكدّ  –ايتدًف  –َكاد ) اؿكازة ( : ) ايبداٚة  -1

 ايفًٝهات ( –املفايو  –األفالى  –مجع ) ايفًو (      : ) ايفًو  -2

 أيف عاّ ( –َائة عاّ  –عػسة أعٛاّ  –َعٓى ) ايكسٕ (  : ) عاّ   -3

 سب ِٖ ؾاْعٛا اؿكازة ؟َا ايديٌٝ عًى إٔ ايع( أ)

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 َٔ قاّ بأٍٚ قاٚية يًطريإ ؟ َٚاذا نإ ٜطتددّ ؟)ب( 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 أَاّ ايعبازة اـطأ فُٝا ًٜى :)×( ( أَاّ ايعبازة ايؿشٝشة ٚعالَة √)د( قع عالَة )

 )      (  اضتددّ " عباع بٔ فسْاع " َعًة نبرية يكفص بٗا َٔ فٛم َٓازة اؾاَع .  -1

 )      (   ْبؼ ايعسب فى ايطب ٚاؾساسة ٚناْت َؤيفاتِٗ تدزع فى أزٚزٚبا .  -2

 )      (       ب ايكإْٛ فىايطب . أيف " ايساشى " نتا -3

 )      (      تعددت زسالت ايعسب ايبشسٜة فىاحملٝط األطًطى .  -4

 )      (       ْصٍ " اؿطٔ بٔ اهلٝجِ " َؿس ٚعاؽ بٗا .  -5

 

 

 

 َا َسادف ) ٜؤندٖا ( َٚكاد ) ضبكٛا ( ٚمجع ) ايعامل ( ؟)أ( 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 ؟ َا اؿكٝكة ايتى ٜؤندٖا ايتازٜخ)ب(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 ؟َٔ أٍٚ َٔ ساٍٚ ايطريإ ؟ ٚنٝف نإ ذيو )دـ(  

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 اخرتاعاث عسبيت
 

ػػ1س ػ% ػاضطربػظؼضظػ: ػبدأ ػاضؼجرى ػاضثاظز ػاضػرن ػسطظذ ػ، ػاضتارغخ ػغؤصدعا ػحػغػظ ػعذه ػاضطاضم اضطربػدبػوا
 $ػ.ػػػءػوزغرعاػططاػدبػواػبرػاضطاضمػرضطغظػسىاضغضكػواضؼظددظػواضطبػواضغغزغاءػ،ػواضصغطغا

 

ػػ2س ػ% ػاضغضكػ: ػسز ػرضطغظ ػظؼضظ ػاضطرب ػبدأ ػاضؼجرى ػاضثاظز ػاضػرن ػسطظذ ػ، ػاضتارغخ ػغؤصدعا ػحػغػظ عذه
 $ػ.ػػػواضؼظددظػواضطبػواضغغزغاءػ،ػواضصغطغاءػ،ػوزغرعاػططاػدبػواػبرػاضطاضمػ
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 )أ( أعسب َا ؼت٘ خط .

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 )ب( اضتدسز َٔ ايكطعة ايطابكة :  

 ...........................................................................................................  نِ ٚبني ْٛعٗا  -1

 ...................................................................................................................  فعاًل فسدًا  -2

 ...........................................................................................  فعاًل َصٜدًا عسف ٚعٝٓ٘ -3

 ( قؿة . انتب األَكاّ باؿسٚف ايعسبٝة ٚغري َا ًٜصّ.12( نتاب ٚ ) 5اغرتٜت ) )دـ(  

.................................................................................................................................................................... 

 انػف فى َعذُو عٔ ) ايػدائد ( ٚ ) ثكة ( .)د( 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 )أ( أعسب َا ؼت٘ خط .

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 )ب( اضتدسز َٔ ايكطعة ايطابكة :  

 ..................................................................................................................فعاًل فسدًا ٚبني ْٛع٘    -1

 ...................................................................................................................فعاًل َصٜدًا ٚبني ْٛع٘    -2

 ..................................................................................................................فعاًل َبًٓٝا ٚآخس َعسبًا   -3

 ........................................................................................................................................ْعتًا مجًة  -4

يمثم أيم ف إششالحٔذثؼس فيٓا  انُفظ: ) كى يٍ أَاط يجٓهٌٕ ليًح االترغايح فٓٗ ذغؼذ  1ط

 صذحاإلَغاٌ ػهٗ ػًهح ْٕٔ يشذاح انُفظ فمذ ػهًرُا انرجشتح أٌ انثاعًيٍ ْى أدغٍ انُاط 

 انؼًم ٔألشتٓى إنٗ انُجاح ( . ٔلذسْى ػهٗ

 تدريبات نحوية شاملة

لٕذٓى ْٔٗ االػرصاو تذثم اهلل ألٌ انظشٔف انشاُْح ذفشض انرجًغ ال  أعثابيًهكٌٕ  انؼشب: )  2ط

( 14فًُذ ) انًجاالخنهؼشب ذاسيخ يرغى تانرمذو فٗ كافح انرفشق ٔانؼانى كهّ يذرشو إال األلٕياء ٔ

 ( . لشًَا اَطهمٕا دايهيٍ يشاػم انٓذايح ٔكى يٍ أيح اَرفؼد تؼهٕيٓى
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 بني ْٛع نِ فى ايعبازة ايطابكة ، ٚأعسب متٝٝصٖا .)دـ(  

.................................................................................................................................................................... 

 )د( انتب ايعدد ايرى فى ايعبازة باؿسٚف ايعسبٝة .
.................................................................................................................................................................... 

 غدد ( –غاد  –)ٖـ( اخرت ايؿٛاب : ْهػف فى املعذِ عٔ نًُة ) ايػدائد ( فى َادة : ) غدٜد 
 
 

 

 

 

 )أ( أعسب َا ؼت٘ خط .

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 )ب( اضتدسز َٔ ايكطعة ايطابكة :  

 .......................................................................................................  متٝصًا ٚاذنس عالَة إعساب٘  -1

 .................................................................................................................................فعاًل فسدًا    -2

 ...........................................................................................  فعاًل َصٜدًا ٚاذنس أسسف ايصٜادة -3

 ..............................................................................َعتًا مجًة ...................................................... -4

 ) نِ َٔ عًُاء مجعٛا ابداع ايطابكني ( . سٍٛ )نِ( اـربٜة إىل اضتفٗاَٝة ٚغري َا ًٜصّ.)دـ(  

.................................................................................................................................................................... 

 ( اخرتاعًا . انتب ايعددٜٔ ايطابكني بأيفاظ عسبٝة ؟15( عًُاء أبدعٛا )11)د( زأٜت )

.................................................................................................................................................................... 

 ايطابكني ( ؟ –انتػاف  –)ٖـ( نٝف تهػف فى َعذُو عٔ ايهًُات ايتايٝة : ) ؾاز 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 )أ( أعسب َا ؼت٘ خط .

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ذرجًغ فيّ انفكش ٔكى يٍ ػهًاء  يذيطًاإنٗ يائح فكشج صش انؼمم  انٕادذجإرا أظيفد انفكشج : )  3ط

 . ( جذيذ اخرشاعفٗ اكرشاف أٔ  انغاتميٍجًؼٕا إتذاع 

تّ ذغًٕ انُفٕط ٔذصفٕ  انغؼادجفٕٓ يضيذ صادثّ ْٕٔ يصذس انًؤيٍ َٕس يٓرذٖ تّ  اإليًاٌ: )  4ط

انمٕب ٔنٕ أيمٍ اإلَغاٌ رنك نفاص فىانذَيا ٔاآلخشج فيكفيّ فىانذَيا أَّ يٕق دالٔج اإليًاٌ 

 ( . ٔيؼيش يشذاح انثال ٔفٗ اآلخشج عيظفش تجُح ذجشٖ يٍ ذذرٓا األَٓاس



 

 

 2022 اإلػذادٖ صاَٗانانصف   41  

 )ب( اضتدسز َٔ ايكطعة ايطابكة :  

 ...........................................................................................................  فعاًل َصٜدًا عسفني ٚٚقشُٗا  -1

 ............................................................................................................................................فعاًل فسدًا    -2

 ......................................................................................................................فعاًل َصٜدًا عسف ٚعٝٓ٘   -3

) ايػٝخ ٜٓٗى احملاقسة بعد ؾالة ايعػاء ( تهسز ايفعٌ  –ايتدخني (  ) ايطبٝب ٜٓٗى املسٜض عٔ -1)دـ(  

 )ٜٓٗى ( َستني .. ٚقح اجملسد َُٓٗا ٚاملصٜد (

.................................................................................................................................................................... 

 ( سسف . أعد نتابة األزقاّ عسٚف عسبٝة .28سسٚف ايًػة ايعسبٝة ) -2
.................................................................................................................................................................... 

 ى املعذِ ايٛدٝص عٔ نًُة ) ٜٗتدى ( .انػف ف -3
.................................................................................................................................................................... 

 ضتفٗاَٝة إىل ) نِ( خربٜة ٚغري َا ًٜصّ) نِ بطاًل َؿسًٜا اضتػٗد فى ثٛزة ٜٓاٜس ( سٍٛ )نِ( اال -4
.................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 )أ( أعسب َا ؼت٘ خط .

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 )ب( اضتدسز َٔ ايكطعة ايطابكة :  

 ...................................................................................................................................نِ ٚبني ْٛعٗا    -1

 ...................................................................................................................   ٚاذنس ْٛع٘ فعاًل فسدًا -2

 ...........................................................................................................  ٚبني أسسف ايصٜادةفعاًل َصٜدًا  -3

 ...............................................................................................................ساٍ ٚبني ْٛعٗا ...................... -4

 )دـ( أدب عُا ًٜى :

 ) نِ َٔ غٗٝد ٚقع فى ايجٛزة ( ، أدعٌ )نِ( اضتفٗاَٝة ٚغري َا ًٜصّ . -1

.................................................................................................................................................................... 

 )ضًِ ( ادعٌ ايفعٌ َصٜدًا عسفني فى مجًة َٔ إْػائو . -2
.................................................................................................................................................................... 

 تطعدٚا ( . –انػف فى َعذُو عٔ : ) األدْى  -3
.................................................................................................................................................................... 

 ( نتاب . انتب األزقاّ باؿسٚف ايعسبٝة َع قبط ايتُٝٝص .27( قؿة ٚ )16فى املهتبة )  -4
.................................................................................................................................................................... 

ٔلال : ذًاعكٕا ذغؼذٔا فٗ دَياكى ٔكى يٍ أدذاز  تاعًايغ أٔالدِ ٔذذذز نٓى  سجم جهظ: )  5ط

تُا اآلٌ التذ أٌ َٕاجٓٓا ذًش يشخ ػهيُا لذ َجاَا اهلل يُٓا تُؼًح انصثش ٔانرذًأليا األدذاز انرٗ 

 ( . يرًاعكيٍ يرشاتطيٍ
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 أَاّ ايعبازة اـطأ :)×( َاّ ايعبازة ايؿشٝشة ، ٚعالَة ( أ√)أ( قع عالَة )

 )       (      . اتؿف اـدٜٛ تٛفٝل باؿهُة ٚسطٔ إدازة األَٛز -1

 )       (    .  بدأت ايجٛزة ايعسابٝة بادتُع قباط اؾٝؼ فى بٝت قُد فسٜد -2

 )       (   .  اضتعإ اـدٜٛ باألضطٍٛ ايفسْطى ؿُاٜت٘ عسغ٘ َٔ ثٛزة املؿسٜني -3

 )       (      . ٖدد أمحد عسباى اـدٜٛ تٛفٝل بايعصٍ َٔ اؿهِ  -4

 )       (   .  لح َؿطفى ناٌَ فى تٓبٝ٘ ايعكٍٛ األٚزٚبٝة يعداية ايككٝة املؿسٜة -5

 )       (   .  عصٍ اـدٜٛ تٛفٝل ايًٛزد نسَٚس بطبب َا فع٘ َٔ دسائِ فى دْػٛاى -6

 )       (      أثازت ايسأى ايعاّ ايعاملى قد بسٜطاْٝا .  سادثة دْػٛاى -7

 )ب( ؽري  ايؿٛاب مما بني ايكٛضني :

 املعُٛزة ( –زأع ايتني  –ضافس اـدٜٛ تٛفٝل إىل قؿس .............. يٝهٕٛ فى َأَٔ َٔ ايجٛزة . ) املٓتصة   -1

 اإللًٝصى ( –ايرتنى  –ْطى اضتعإ اـدٜٛ باألضطٍٛ ............... ؿُاٜت٘ . ) ايفس -2

 ضٜٛطسا ( –يٓدْد  –ضافس َؿطفى ناٌَ إىل ....................... يٝدعٛ غًى َطاْدة َؿس . ) بازٜظ  -3

 أضٕٛ ( –ايعباضٝة  –ٚؾٌ اؾٝؼ اإللًٝصى إٍ ايكاٖسة عٔ طسٜل . ) ايعسٜؼ  -4

 قُد نسِٜ ( –أَني أغا  –خٓفظ نإ .................. قائد ايكًعة عٓد فئ اإللًٝص . )  -5

 َؿطفى ناٌَ ( –أؾدز دسٜدة ايًٛاء .................... . ) عسابى قُد فسٜد  -6

 )دـ( أنٌُ نٌ عبازة مما ًٜى مبا ٜٓاضبٗا  :

 الاش اؾٝؼ إىل داْب ................................... اثٓاء ايجٛزة . -1

 ......... بٛدٛب َٓح َؿس اضتكالهلا ايراتى .ْادت فًة ................... -2

 قاّ اإللًٝص بإعداّ ............................. زداٍ َٔ أٖاىل قسٜة دْػٛاى . -3

 بدأ َؿطفى ناٌَ دٗادٙ بٛضًٝتني ُٖا ............................ ٚ ............................... . -4

 ايصعِٝ ........................................ . تٛىل ايٓكاٍ بعدد َؿطفى ناٌَ -5

 سهِ ايًٛزد نسَٚس َؿس َدة ............................. ضٓة . -6

 )د( َٔ أنٕٛ ............ ؟

 ) .............................. (  ضذًت سكٝكة ايػعس املؿسى بأْٗا أَة خايدة ال تًني ملطتعُس أٚ دخٌٝ .  -1

 ) .............................. (    طري إىل املؤمتسات األٚزٚبٝة َعتُدًا عًى َاىل اـاف . نٓت أ -2

 ) .............................. (     ضًُت ايكًعة يإللًٝص دٕٚ أى َكاَٚة ترنس .  -3

 .  نإ غعازى َٔ ٜتٗإٚ عٔ سكٛم بالدٙ ٚيٛ َسة ٚاسدة ٜبكى أبد ايدٖس َصعصع ايعكٝدة -4

) .............................. ( 

 ) .............................. (     قُت بعصٍ ايٛزد نسَٚس ٚإْكاذًا يطُع٘ بسٜطاْٝا .  -5

 ) .............................. (    فى ؾٛزة زَصٜة تطتٓذد بأسساز فسْطا .  َؿسأخسدت  -6

 انفصم انسابع : هصميت وبعث جديد
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 : أ فى اؾًُتني اآلتٝتنيؾٛب اـط)أ( 

 بدأ َؿطفى ناٌَ دٗادٙ قد اإللًٝص بٛضًٝة ٚاسدة . -1

 ّ .1919مل تػرتى ايطدات فى ثٛزة  -2

  ؟ ٚقح دٚز املٗٓدضني ايعطهسٜني فى اقتشاّ اضاتس ايرتابى فى سسب أنتٛبس)ب( 

................................................................................................................................................................................... 

 ؟ 1967ّنٝف أعادت َؿس بٓاء دٝػٗا بعد ْهطة ْٜٛٝة )دـ( 

................................................................................................................................................................................... 

********************** 
 

 

 )أ( اْطب األعُاٍ اآلتٝة إىل أؾشابٗا :

 ) .................................. ( أخرٚا َٔ ايسغٛة ٚاالػاز فى املُٓٛعات ٚضًٝة يًجساء .  -1

 ) .................................. (   دة اؾالء َع بسٜطاْٝا . ٚقع َعاٖ -2

  ؟ َا بطٛية ايػاٜٚؼ قُد فى ؾد ايعدٚإ ايجالثى ؟ ٚنٝف نسّ)ب(  

................................................................................................................................................................................... 

 )دـ( ) يكد زاى َؿطفى ناٌَ إٔ ٜبدأ دٗادٙ ايٛطٓى بٛضًٝتني ( ، اذنس ٖاتني ايٛضًٝتني .

................................................................................................................................................................................... 

********************** 

 

 

 أَاّ ايعبازة اـطأ :)×( ( أَاّ ايعبازة ايؿشٝشة ، ٚعالَة √)أ( قع عالَة )

 )       (     .  سكل َػسٚع ايطد ايعاىل ايسفاٖٝة يًفسد ٚاؾُاعات -1

 )       (  .  ٜٗٛد ايعامل إضسائٌٝ فى ٖذَٛٗا عًى َؿسمل تطاعد ايدٍٚ االضتعُازٜة ٚ -2

 ؟ َا ايدٚز ايرى يعبت٘ ؾشٝفة ايًٛاء فى سٝاة املؿسٜني  )ب(  

................................................................................................................................................................................... 

 )دـ( اضتطاعت نتائب املكاَٚة ايػعبٝة إٔ تؿٓع املعذصات قد ايعدٚإ ايجالثى .. ٚقح .

................................................................................................................................................................................... 

********************** 
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 )أ( َٔ أنٕٛ ..... ؟

 ) .............................. ( أْفكت َٔ َاىل اـاف فى ضبٌٝ سؿٍٛ َؿس عًى اضتكالهلا ٌْٚٝ سسٜتٗا .  -1

 .................... () ..........    ّ . 1919تساضت ؾٓة يًتشكٝل فى أضباب قٝاّ ثٛزة  -2

 ؟ عًٌ : فػٌ ؾٓة ًَٓس)ب( 

................................................................................................................................................................................... 

 ؟ حقٚ ( 1967ّ ةٓض اٗب سمت تْان ىتيا ةبٝؿعيا فٚسعيا ِغز ٔططًف ٔع سؿَ ٌدتت مل ))دـ( 

................................................................................................................................................................................... 

********************** 
 

 

 )أ( ؽري اإلدابة ايؿشٝشة مما بني ايكٛضني فُٝا ًٜى  :

 ( دُٛؾا – ةادابملا – عدسيا ) ...... ةًسسَ ىف دساٛيا ّٛٝياىف ةدٜدع تاسَ ظٜٛطيا ةآق ربعت سؿَ تشبؾأ -1

  ....... نيٜسؿملا ىف ةعاذػياٚ ةٝٓطٛيا حب َٔ ٌَان ىفطؿَ  فدٖ ٕان -2

 ( ًاعَ ٕآثالا – ّاؿـاٚ مسفتيا ةاعد ىًع ءاككيا – اٗفادٖأ ىف ةَألا داؼا )

 ؟ بعػيا ىًع ويذ سثأ اَٚ ؟ ىلٚألا ةسًُي ًٍٛغش دعض ىفْ ٜٔأ)ب(  

................................................................................................................................................................................... 

 . دٝعضزٛبب مربيا بتهَ تاٝتف ٔع ٘فسعت اَ سنذا)دـ( 

................................................................................................................................................................................... 

********************** 
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ـ الحظ  البرقية ــــــ  البرقية مش عنوانك انت  عنوان اللى انت هتبعتلهلما بتكتب البرقية بتكتب االول ــــــــ
    

 الالفتة               
 
 
 
 

  + ـ     إليه مضاف=  معرفةنكرة  ) إذا لم يكن االسم الثانى صفة لألول ( إليه مضاف=  نكرةكرة + نــــــــــ

 إليه مضافاألسماء الخمسة ( =  -الظرف  –سوى  –غير  –بعض  –جميع  –السم بعد ) كل ا 

  + نعت=  نكرةنكرة 

  + نعت=  معرفةمعرفة  

  ـ هو  خبر=  اسمائب ( + غ –متكلم  –ضمير )مخاطب ـــ ــــ ـــ ـــ  الناجحونأنتم  – مجتهدـــــــــ

  تمييزفعل للزيادة او النقصان ( =  –أفعل  –كم  –بئس  –نعم  –االسم النكرة المنصوب بعد ) كفى 

  ـ نعم  تلميذاكم ـ كفى بالله  قوالفى الفصل ؟ ــــ ـ ازداد النيل   حسيباالصدق ـــــ ـ المع ماءـــــ  لقاخلم أكثر الناس ــــ

  ـ يضربـــــــ هكتاب – ككتاب ى  مع االسم ) مضاف إليه ( ومع الفعل ) مفعول به ( –ك  -الضمير هـ ــ   كيضرب – هـــ

 التالميذ مبكرا إليهاذهب  –ذا قابلك جار ومجرور فمكانه أخر الجملة إ 

  واالسم الذى قبلهفابحث عن التنكير والتعريف لالسم  –إذا تحيرت فى إعراب اسم 

  كل فعل منهم بفاعل( ثم نأتى  رباعى – ثالثىومعرفة أصل كل فعل )  دوائريجب وضع األفعال فى 

 بعالمات للمجهول المبنيةو الناسخة و العادية يجب أن نميز األفعال 

  الخالى من الضمائر المذكر المفرد الماضىإذا أردت أن تعرف أصل أى فعل يجب أن ترده إلى 

 ـ يكتبون ــ ـ        كتبها ــــــــــــ ـــ   قاتلقاتلتهم ـــــــــــ

  _ يشهد لها التاريخ ملحمةوكانت إذا طلب منك استخراج نعت جملة فابحث عن كلمة نكرة بعدها جملة تصفها مثل 

  اداة استفهام (  –ضمير  –اسم اشارة  –اذا طلب منك اسما مبنيا فابحث عن ) اسم موصول 

 مضارع متصل به نون توكيد او نسوة ( –امر  –مبنيا فابحث عن ) ماض  اذا طلب منك فعال 

 !! ـ كم من شهداء  كم شهيدا ؟                للتحويل من كم بنوعيها يجب تحويل تمييزها أوال ــــــــــ

 تدريبات نحوية 
 ،  التفرقالتجمع ال الراهنة تفرض  الظروف؛ ألن " العرب يملكون أسباب قوتهم ، وهى االعتصام بحبل الله 

انطلقوا   قرنا 41والعالم كله ال يحترم إال األقوياء ، وللعرب تاريخ يتسم بالتقدم فى كافة المجاالت فمنذ 

 حاملين مشاعل الهداية ، وكم من أمة انتفعت بعلومها " 

 أ ـ الكلمات التى تحتها خط جميعها منصوبة . بين السبب .

 ، فعال مزيدا ، وبين نوعه ، فعال مبنيا وأخر معربا ، نعتا جملة ( استخرج ) فعال مجردا وبين نوعه

 ج ـ  بين نوع ) كم ( فى العبارة السابقة . 

 د ـ اكتب العدد الذى فى العبارة بالحروف العربية .

 اختر الصواب نكشف فى المعجم عن كلمة " الشدائد " فى مادة ) شديد ـ شاد ـ شدد ( 
 قى جميعهم ، ولم يكن ذلك نهاراالنبي رسول الله محمد ، هنا الت مسرى؟ لقد كان إليها  مدينة القدس تعرفون" أال 

 ، كم ساعة قضاها في رحلته ؟ إنه لم يقض سوى جزء ييسير من الليل " سماواتبل ليال  ً عرج إلى سبع 

 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة .          - 4

 . ( فعال ً مزيدا ً وبين حروف الزيادة عه ، دا ً وبين نوفعال ً مجر )  استخرج منها :  - 2

 سماوات ـ سمات( ؟ -كيف نكشف في المعجم عن ) األنبياء  - 3

 ) كم ساعة قضاها في رحلته ( بين نوع كم في الجملة السابقة ، واذكر نوع تمييزها . - 1

 ( قتلى .411( مدفع ، و)22( طائرة ، و)44بلغت خسائر العدو ) - 5

 

 .................المرسل إليه /

 ....................عنوانه    /
 ................. نص البرقية ...........................                          

 ...........المرسل /                                                                                   
 ............ عنوانه /                                                                                  

 إيمانمن الالنظافة 
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رائعة فى  خدمات، وقدم لها  حلما مرجواالعلم فى كل بيت ، وأدى للبشرية ما كان من قبل  أثرلقد دخل " 

 ، فهو نور المرء فى كل المطالب ، وله آثار عديدة فى نهضة الحياة ورقيها "  الميادينشتى 

 وآخر مزيدا ( ، خبرا لفعل ناسخ واعربه ، فعال مجرداـ استخرج ) فعال مبنيا واذكر عالمة البناء 

 ـ ضع كلمة نهضة فى جملتين تكون فى واحدة تمييزا وفى اآلخرى اسما لحرف ناسخ 
 حول الأرقام إلى حروف :

 مشرف ومشرفة 42تلميذة و   44تالميذ و  14اشترك فى رحلة المدرسة 

 جنيه 211أرغفة بـــ  22بيضة و  31قلم و  41كرسى و  2اشتريت 

 السماء ( –العزيز  –استقام  –تاريخ  –رائعة –المطالب  –) الحياة كيف تكشف فى معجمك عن كلمة 

 :  تبارك الله ...  أحسن الخالقينمن نص 

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذالكم الله فأنى تؤفكون * فالق قال تعالى " 

 والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم "  اإلصباح وجعل الليل سكنا
من دالئل قدرة الله ـ ماذا توضح لنا اآليات الكريمة       . وسكنا ومفرد النوى ومضاد حسباناتؤفكون هات مرادف ـ 

 ـ اكتب إلى نهاية اآليات المقررة ؟            ؟ 
 ميت من الحى ، فالق اإلصباح( ؟ ـ ما الجمال فى  ) إن الله فالق الحب والنوى ، يخرج ال

السؤال الثانى : " وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا األيات لقوم يعلمون * 

 وهو الذى أنشاكم من نفس واحدة فمستقرومستودع قد فصلنا األيات لقوم يفقهون " 
 مات ؟ـ ما مرادف أنشأكم مستودع ومضاد تهتدوا ومفرد ظل

 ـ ما الحكمة من خلق النجوم ؟ وما عالقة " لتهتدوا " بما قبلها ؟ 
 ـ ما المقصود بنفس واحدة ؟ وعالم يدل ذلك ؟        ـ ما الجمال " مستقر ومستودع " ؟ 

السؤال الثالث : " وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ومن النخل من طلعها قنوان  متراكبا

 أثمر وينعه إن فى ذالكم أليات لقوم يؤمنون "               
ـ وضح دالئل قدرة الله الذى تحدثت فيها األية ؟               ـ مرادف أخرجنا ومفرد قنوان وجمع دانية وينعه ؟          

 ـ ما الجمال فى " انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه " ؟  
 من موضوع الكنز قبل أن يضيع 

السنين والعصور واختلفت في تفسيرها بحسب  إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة , تداولتها األجيال المتعاقبة عبر

 نز الذي إذا قدره اإلنسان ,  وعرف كيفأهميته وعلى أنه ك أهداف كل جيل ومشاربه ولكن  اتفق الجميع على
 شيء يستخدمه , استطاع أن يملك كل

 .      مفرد"مشاربه"؟ -مقابل "متباينة") أجابه( -ما مرادف" عبر") بإمكاننا( -أ
 عالم اتفقت األجيال بالنسبة للوقت ؟  -جـ       ؟ هل للوقت مفهوم واحد ؟ ولماذا  -ب

   ما معنى الصخور الكبيرة ؟ -و      جامعي ؟ما عنوان محاضرة األستاذ ال  -د
 : إذا ضيعت الوقت وانت شاب ضيعك وانت كهل  انسب هذه األقوال ألصحابها

 :من الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدال من أن تضيف سنوات إلى حياتك                                     

رى المولد والنشأة مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة : " لم يهتم العالم المص عالم من ذهبمن درس 

ورونقها ، كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة ولكن الخصائص الطبيعية والكيميائية ألصغر دقائقها 
 هى التى أثارت فضوله بحثا واستقصاء ودراسة " 

 ف يستخدم الذهب والفضة فى عالج السرطان ؟ ـ كي      ـ هات مرادف شهيته ومفرد الخصائص ومضاد يهتم ؟  
 ؟ ـ ما المقصود ) النانو تكنولوجى (               ـ ما الذى جذب نظر مصطفى السيد فى الذهب والفضة ؟ 

السؤال الثانى : " والواقع أن المتابع لسيرة الدكتورمصطفى السيد سوف يجدها حافلة بالعمل الجاد الدءوب ، الذى 
من البحوث واألوراق العلمية التى فاقت الخمسمائة مطبوعة ؛ ولذلك نال العديد من الجوائز عبر مسيرته أثمر العديد 

 ، حتى يبوأ فى النهاية رئاسة وقيادة معمل ديناميكيات الليزر " 
 ؟ ـ بم تميزت سيرة الدكتور مصطفى السيد ؟ وما الذى أثمرته ؟ وما الذى زرعته فترة الجامعة فى الدكتور مصطفى

 ـ تخرج الدكتور مصطفى السيد من كلية ............ جامعة ............. فى عام .................... 
ـ نجح الدكتور مصطفى السيد وفريقه فى معمل ............. بمدينة ............................ للتوصل لنسبة نجاح فى 

 نات .شفاء سرطان الجلد بنسبة .........% على الحيوا
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السؤال الثالث : " ولقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعيطيها الناس لهما ، فمنهم من يعنى 
بالتختم والزينة بهما ، وقديما عنى الشعراء بالرونق والبريق ، ولكن عندما يستخدمان فى شفاء مرضى السرطان 

 فكيف تقدر قيمتهما " 
 ـ ما الذى أعطاه العالم المصرى مصطفى السيد للذهب والفضة ؟     عنى ومفرد مرضى ؟ـ ما مرادف التختتم ومضاد ي

 ـ ما أهم الجوائز التى نالها الدكتور مصطفى السيد ؟ وما أهم المناصب التى توالها الدكتور مصطفى السيد ؟

 هل نسى الدكتور مصطفى السيد وطنه ؟ وما الدليل على ما تقول ؟ ـ 

 بين أيدى المرء فى كل المطالب العلم نور                  :  من نص العلم واجب

 والجهل أشبه بالظالم يحفه من كل جانب 

 ـ هات مفرد المطالب ومرادف يحفه  .
 مع بيان المقارنة بين العلم والجهل .ـ اشرح البيتين موضحا فائدة العلم للفرد والمجتمع .

 ل أشبه بالظالم ، يحفه من كل جانب( ؟ ـ ما الجمال فى ) العلم نور ، الجه
 العلم يعفى المرء فى األعمال من ثقل المتاعب                      السؤال الثانى :    

 فى العلم تخفيف لما يعـرو الحياة من النوائـب 

 فى العـلم توسيع ألبـواب التجارة والمكاسب 
 فى العلم إصالح المفاسد والعقائد والمذاهب 

 رادف يعرو ومفرد النوائب ومضاد يعفى ؟ـ ما م
ـ لم كرر الشاعر " فى العلم " ثالث مرات ؟  ـ للعلم أفضال فى تخطى عقبات الحياة . اشرح ذلك       

 ـ ما الجمال فى ثقل المتاعب ، أبواب التجارة والمكاسب ؟ 
 رر المناقب أنا ال أوفى ذكر ما للعلم من غ                          السؤال الثالث : 

 يا قوم إن العلم باإلجماع محمود العواقب 
 يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب 

 مناقب ومحمود .ـ هات مرادف العواقب ومضاد ال
 ـ ما النصيحة التى قدمها الشاعر فى البيتين السابقين ؟ وعالم تدل ؟

 وب ............ غرضه ................ ـ يا قوم أسل           ـ ما الجمال فى تكرار يا قوم ؟    
 من نص الفلاح :

 فمن نَْخلي لكم رطب                  ومن َكْرمي لكم عنب                                         

 ومن َحقْلي لكم قََصب                 وقطني يجلب اليُسرا                                         
 ومن غنمي لكم ِعْهن                  ومن بقري لكم َسْمن                                         

 وفي طيري وال َمنٌّ                       منافُع َجمةٌ أخرى                                         
 .وجمع منفعة . .........................هات من األبيات مرادف صوف..............  ومضاد قليلة  ................

 فما هي؟  عدد الفالح خيراته في األبيات  -ب  

                                                            د   ما قيمة تكرار العطف                                      ما قيمة وصف المنافع بأنها جمة؟   -جـ  

 األلماس (  -الذهب   -الفضة  لتبر هو:   )ا

 فرح  (  -سعادة   -مضاد فقر:   ) غنى   -               األولى و الثانية  (  -أودية   -جمع وادي: )  وديان   -

 فقرا ؟    -أحمد رامي . (حـ  ما الجمال في الجمع بين قفرا   -محمد الهراوى    -ـ  كاتب النص هو:  ) أحمد شوقي 

 :  خالدة من موضوع لغة

السؤال األول : "لقد جمعت اللغة العربية إلى كونها لغة الدين والعبادة ، أنها غدت لغة العلم األدب والسياسة 
ت ؛ فأصبحوالحضارة ، على اختالف مالمحها سواءأكانت فارسية أم يونانية أم هندية ، وجمعت بينها فى تالحم رائع 

 " ة فريدة لغة ممثلة لحضارة واحدة لها رؤية إنساني
 ما مرادف تالحم وجمع فريدة ؟ـ 

 ـ لما كانت اللغة العربية لغة السيادة ؟ وما الدليل على أنها أصبحت لغة ممثلة لحضارة واحدة ؟

 ـ أمضت اللغة العربية من الزمان أكثر من ............. سنة ويتحدث بها ....................... من البشر 
ة اللغة تكمن فى أنها المفتاح إلى الثقافة العربية ، وهى بذلك تتيح لمتعلميها االطالع على كم " إن أهميالسؤال الثانى 

 حضارى وفكرى هائل ألمة تربعت على عرش الدنيا قرونا " 
 مفرد أرجاء هائل وجمع عرش  - منتشرة  - ومضاد الحية - ـ هات مرادف تتيح

 ش الدنيا قرونا .ـ دلل على أن اللغة العربية تربعت على عر      
 ـ لماذا يرغب غير الناطقين بالعربية فى تعلمها ؟       ـ فيم تكمن أهمية اللغة العربية ؟ وماذا أتاحت لمتعلميها ؟

 ؟ ومن الذى نشرها ؟ ـ " إن اللغة العربية هى أكثر اللغات الحية فرصة ألن تكون لغة عالمية .." من قائل العبارة 
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 ة من موضوع اختراعات عربي
 علمية في الفلكالعرب نهضة  العرب سبقوا العالم هذه حقيقة يؤكدها التاريخ، فمنذ القرن الثاني الهجري بدأ

 سبقوا به العالم " والهندسة والطب والفيزياء، والكيمياء وغيرها مما

 -.)القرائن -األقران -القرون) القرن ( جمع  .)عبقور عبقر عبقري)عباقرة ( مفرد 
 ومن صاحب أول محاولة طيران ؟ ؟ اكتشافاته أهم وما ؟ ومتى ؟ مثٌ ياله ابن ظهر نٌ ي أ )ب(

 .والجراحة الطب ف نبغوا نٌ يالذ العرب علماء من ثالثة اذكر )ج(
 (العالمون  –العلماء  –العالم ) العوالم جمع    .)سبق ما كل األدب -الفن - العلم( : الرقى والحضارة مظاهر

 ال يرتبط بمرحلةعمرية .. دلل على ذلكاالختراع   )ج                      ؟ ةٌ يالعلم نهضتهم العرب بدأ متى )ب(
 .منها ثالثة اذكر .ما نتيجة ذلك ثم   ةيرٌ كث اختراعات عبدالمنعم لٌى ل للدكتورة )د

 المادة الكلمة المادة الكلمة المادة الكلمة المادة الكلمة

4245424

2225222

3285328

1225122

5315581

4345484

2325282

8335883

2315281

41354185

44344484

42324282

43384388

41324182

45114521

44144424

42124222

48134823

42114221

21152125

24142424

22122222

23182328

21122122

255125411



 

 
 /لوانيحممد حسن احلأ 

 ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَّ ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة
 
 
يما حتى  أسمىلذلك لا ؛ يفعلأمام ضميره عما يجب أن  مسئولالمرء بأنه  شعورهو  الخلق"ـ 1 عنده  تستوىالـكريم كر

 يقضىولا العادل عادلا حتى ،  عيناهقلبه قبل أن تبكى  يبكىولا الرحيم رحيما حتى ، العلانية  وصدقة السرصدقة 
 ".أقواله فيأفعاله صدقه  فيى يصدق ولا الصادق صادقا حت، قضاءه على غيره  نفسهعلى 
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما 

   (المعرفة - الإحساس – الحزن - الفرح)                                                          (: الشعور) مرادفـ 1
 (الخلاق - الخلوق – الأخلاق - الخلائق)                                                             (: الخلق) جمعـ 2
 النسوة( –الرجال  –النساء  –)الخلق                                              جمع )المرء(:                        ـ 3
 الأولى والثانية( –الـكرم  – الـكرماء –)الـكرام                          ـ جمع )الـكريم(:                                 4
 تتفاوت( –تتنازل  –تتعادل  –)تتساوى                                ـ مضاد )تستوي(:                              5
 نية(الأولى والثا –السرور  –السّرَار  –)الأسرار                 ـ جمع )السر(:                                          6
 سبق( جميع ما –الخفاء  –الـكتمان  –)السر                       ـ مضاد )العلانية(:                                  7
 الصعب( –القوي  –الضعيف  –)القاسي                         مضاد )الرحيم(:                                    ـ 8
 تحزن( –تعبس  –تضحك  –)تبتسم                                                           ـ مضاد )تبكي(:          9

 يتسرع( –يهتم  – يحكم –)يعلم                                    ـ معنى )يقضي(:                                     11
يما الـكريم سميأ لا لذلك)ـ 11  (نتيجة - تفصيل – توضيح – تعليل)                               : قبلها بما علاقتها( كر
 ترادف( –تضاد  -تعليل  –)نتيجة                             أفعاله(:          –)أقواله  –العلانية(  –ـ بين )السر 12
 ترادف( –تضاد  -تعليل  –)نتيجة                           غيره(:                                     –ـ بين )نفسه 13
 الناس( –القانون  –النار  –)الضمير                       ـ الرقيب الداخلي على تصرفات الإنسان هو:               14
يمة:     15  اس(الن –القانون  –النار  –)الضمير                     ـ الميزان الدقيق الذي وضعه الكاتب للأخلاق الـكر
 مفعول به( –فاعل  –خبر  –)مبتدأ                        إعراب)الخلق(:                                         ـ 16
 مفعول به( –فاعل  –خبر  –)مبتدأ                         ـ إعراب )شعور(:                                       17
 مفعول به( –اسم أن  –خبر أن  –)مبتدأ                                                ـ إعراب )مسئول(:         18
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                        ـ إعراب )يفعل( فعل مضارع:                       19
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                           إعراب )أسمي( فعل مضارع:                     -21
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                          إعراب )تستوي( فعل مضارع:                    ـ 21
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                     ـ إعراب )صدقة( معطوف:                              22
 مفعول به( –مضاف إليه  -خبر   –)مبتدأ                  ب )السر(:                                        ـ إعرا23
 الفتحة( –الألف  –الواو  –)الضمة                       ـ إعراب )عيناه( فاعل مرفوع وعلامة رفعه:             24
 مضاف إليه( –اسم مجرور  –نعت  –)توكيد                              ـ إعراب )نفسه(:                          25
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َ أن يكون  المرءلا ينفع ـ "2 ُ عن الشر  هزاجر  ضميرهوإنما ينفعه أن يكون  ، من القانون خوفهمن عذاب النار أو  هخوف

يق حياته فيبنوره  يستنيرالذى يهتدى به ومناره الذى  قائده  ".طر
 بين القوسين:مما  تخير الإجابة الصحيحة 

 يفيد( –يفسد  –يصلح  –)يضر                                     )ينفع(:                                     ـ مضاد 1
 الأولى والثانية( –قائله  –مانعه  –)ناهيه                              ـ معنى )زاجره(:                                  2
 زاجرة( –زجران  –زجر  –)زواجر                                جمع )زاجر(:                                        ـ3
 أعذبة( –سباق  –نعيم  –)عقاب                                ـ مضاد )عذاب(:                                      4
 الأولى والثانية( –منارون  –منائر  –)مناور                                               ـ جمع )منار(:                 5
 شعور( -قلق –اطمئنان  –)أمن                             ـ مضاد )خوف(:                                          6
َّ                          ـ جمع )قائد(:                                         7  الأولى والثانية( –قيادة  –قادة  –اد )قو
 مقود( –قيادة  –قادة  –)قوَّاد                                    ـ مضاد )قائد(:                                       8
 جميع ما سبق( – الضمير –النار  –)القانون                    عن الشر هو:          ينفع الإنسان أن يكون زاجر ه ـ9

 (الأولى والثانية – الضمير –النار  –)القانون                 :       لا ينفع الإنسان أن يكون زاجر ه عن الشر ـ 11
 ترادف( –ضاد ت -تعليل  –)نتيجة                                  ينفع(:                          –بين )لا ينفعه ـ 11
 استفهام( –أمر  –نداء  –)توكيد                                    لوب:                           )إنما ينفعه( أسـ 12
 التوكيد( –النفي  –التجدد والاستمرار  –)الثبوت               يستنير( أفعال مضارعة تفيد:     –يهتدي  –)ينفع ـ13
 فاعل( –خبر  –مبتدأ  –)مفعول به                           :                                       إعراب )المرء(ـ 14
 مبتدأ( –خبر كان  -اسم كان  -)فاعل                         إعراب )خوفه(:                                    ـ 15
 مفعول به( –معطوف  –حال  –)نعت                               إعراب )خوفه(:                             ـ 16
 مبتدأ( –خبر كان  -اسم كان  -)فاعل                        إعراب )ضميره(:                                    ـ 17
 مبتدأ( –خبر كان  -اسم كان  - )فاعل                         إعراب )قائده(:                                   ـ 18
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                                       إعراب )يستنير( فعل مضارع:        ـ 19
 التيعلى منظر من مناظر البؤس ، هو الصرخة  عينهعيون الرحيم كلما وقعت  فيتترقرق  التي عةمالدالخلق هو "ـ 3

 ".بكرامة قومه العبثعلى إهانة وطنه أو  يجترئوجه من  فييصرخها الشجاع 
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما 

 جميع ما سبق( –الدمع  –الأدمع  –)الدموع               ـ جمع )الدمعة(:                                     1
 تسكن( –تتوقف  –تسير  –)تتحرك                           ـ معنى )تترقرق(:                                  2
 الأولى والثانية( –تتحرك  –تثبت  –)تسكن                  ـ مضاد )تترقرق(:                                  3
 الحزن( –السرور  –الشقاء  –)السعادة                       ـ معنى )البؤس(:                                   4
 الحزن( –البكاء  –الشقاء  –)السعادة                                                       مضاد )البؤس(:   ـ 5
 الهمسة( –السر  –الجهر  –)العلانية                             ـ مضاد )الصرخة(:                             6
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 ياِدَدِعاإِل لثَّانيا ُفالصَّ ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة
 يضعف( –يجرؤ  –يجبن  -)يعلم                                                    رئ(:             ـ معنى )يجت7
 يضعف( –يجرؤ  –يجبن  -)يعلم                                ـ مضاد )يجترئ(:                                8
 جميع ما سبق( –تقدير  –تعظيم  –)إعزاز                       ـ مضاد )إهانة(:                                 9

 اللهو( –اللعب  –التبجيل  –)الاستهانة                             ـ )العبث( المراد بها:                         11
 لثبوت(ا –التحقير  –الاستمرار  –)الـكثرة                         ـ )كلما( تدل على:                           11
 الأولى والثانية( -الغلظة  -صرخة الحق ضد إهانة وطنه  –ـ من الأخلاق الطيبة في الإنسان:  )رقة الإحساس 12
يقاع موسيقي  –)ترادف                       :            كرامة قومه( –ـ بين )إهانة وطنه 13  تعليل( –نتيجة  –إ
 فاعل( –خبر  –مفعول به  –)مبتدأ                                    إعراب )الدمعة(:                     ـ 14
 حال( –فاعل  –نعت  –)توكيد                                  ـ إعراب )عينه(:                            15
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                          فعل مضارع:                ـ إعراب)يجترئ(16
 حال( –معطوف  –نعت  –)توكيد                                                        ـ إعراب )العبث(: 17
أن يعلم الناس  أرادفمن ، الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج  أداءهو  الخلقن فإوجملة القول ـ "4

 ."الفضيلة والنفور من الرذيلة فية نفوسهم الشعور بالرغب فيوليثبت  ، ضمائرهم فليحيالأخلاق  مكارم
  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما 

 وسطه( –نهايته  –بدايته  –)خلاصته                              ـ )وجملة القول( المراد بها:                          1
 الآخر( –العامل  –اللازم  –)الأصل                                                             ـ معنى )الواجب(:   2
 شر( –مساوئ  –خير  –)محاسن                                           ـ معنى )مكارم(:                            3
 شر( –مساوئ  –خير  –)محاسن                                      ـ مضاد )مكارم(:                                4
 يعيش( –يميت  –يوقظ  –)ينهض                                      ـ )يحي( المراد بها:                              5
يم                                         مفرد )مكارم(:                               ـ 6  مكرم( –مكرُمة  –كرم  –)كر
 ترادف( –تضاد  -تعليل  –)نتيجة                                 :    النفور( –)الرغبة  – الرذيلة( –بين )الفضيلة ـ 7
 استفهام( –أمر  –نداء  –)توكيد                                   ( أسلوب: نفوسهم فيوليثبت  - ضمائرهم فليحي)ـ 8
 ترادف( –تضاد  -مقابلة  –)نتيجة                             ( بينهما:       النفور من الرذيلة -الفضيلة  فية الرغب)ـ 9

 استفهام( –أمر  –نداء  –)توكيد                              ( أسلوب:             هو أداء الواجب الخلقن ـ )فإ11
 العمل( –النشاط  –اليقظة  -)الغفلة                                        تدل:                 (ضمائرهم فليحيـ )11
 مفعول به( –اسم إن  –خبر إن  –)مبتدأ                        إعراب )الخلق(:                                  ـ 12
  مفعول به( –اسم أن  –خبر –)مبتدأ                            ـ إعراب )أداء(:                                    14
 مفعول به( –اسم أن  –خبر أن  –)مبتدأ                           ـ إعراب )مكارم(:                              15
 (حذف النون –حذف حرف العلة  –الفتحة  –السكون )   فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه:    إعراب)يحي(ـ 16
 الـكسر( –الضم  –الفتح  –)السكون                           راد( فعل ماٍض مبني على:                       ـ )أ17
 استفهام( –شرط  –نداء  –توكيد )                            ...( أسلوب              أن يعلم الناس أرادفمن )ـ 18
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واختلفت  في  تفسيرها ، السنين  والعصور  عبر  المتعاقبة، تداولتها  الأجيال   متباينةومتعددة    مفاهيمن للوقت  إـ"1

الذي  إذا قدره الإنسان ،   كنزالـولـكن اتفق  الجميع  على  أهميته وعلى أنه ،   مشاربهوبحسب أهداف كل جيل  
 ".كل شيء  يملكوعرف كيف  يستخدمه ، استطاع أن  

  سين:بين القوتخير الإجابة الصحيحة مما 
 فهم( –فهيم  –مفهوم  –)فاهم                                         ـ مفرد )مفاهيم(:                             1
 عالية ( –شديدة  –قليلة  –)كثيرة                                     معنى )متعددة(:                            ـ 2
 مستقلة( –متفقة  –متشابهة  –)مختلفة                                                        معنى )متباينة(:     ـ 3
 مستقلة( –متفقة  –متشابهة  –)مختلفة                                                  ـ مضاد )متباينة(:        4
 الأولى والثانية( –تعاملتها  –تبادلتها  –تناقلتها )                                     تداولتها(:                   ـ معنى )5
 المتقطعة( –المتعاقبة  –المتتابعة  –)المتتالية                         ـ مضاد )المتعاقبة(:                               6
 الأولى والثانية( –تعاملات  –اهتمامات  –اهات )اتج         معنى )مشارب(:                                 ـ 7
 يبيع( –يشتري  –يفقد  –)يحوز                                مضاد )يملك(:                                     ـ 8
 استمع( –اختلف  –اتحد  –)اجتمع                           مضاد )اتفق(:                                   ـ 9

 الـكسل( –أهمية الوقت  –العمل  –)الاهتمام                         الإنسان كل شيء إذا عرف:       يملك ـ 11
يف الوقت )               جيال في:           ـ اختلفت الأ11  وقت الفراغ( –إهدار الوقت  –الوقت  أهمية –تعر
يف الوقت          ـ اتفقت الأجيال على:                   12  وقت الفراغ( –إهدار الوقت  –أهمية الوقت  –)تعر
 مفعول به( –مبتدأ  –خبر إن  –)اسم إن                     إعراب )مفاهيم(:                               ـ 13
 مجزوم( –مجرور  –ب منصو –)مرفوع                             إعراب )متباينة( معطوف :                 ـ 14
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                              إعراب )المتعاقبة( نعت :               ـ 15
 ظرف( –تمييز  –مفعول  –)حال                                    عبر(:                          ـ إعراب )16
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                                         إعراب )مشاربه( معطوف :   ـ 17
 مفعول به( –مبتدأ  –ن أخبر  –ن أ)اسم                          ـ إعراب )الـكنز(:                            18
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –وع )مرف                                  إعراب )يملك( فعل مضارع:           ـ 19
 الـكسر( –الفتح  –السكون  –)الضم                                   ل )استطاع( ماٍض مبني على:      الفعـ 21
  :   وفيما يلي  عرض  لبعض  الأقوال  التي قيلت  في هذا الـكنزـ 2
  قطعك " تقطعهكالسيف  إن لم  الوقت"
 سنواتك  بدل أن تضيف سنوات إلى حياتك"    حياة إلى تضيفالحكمة  أن "
 .ضيعك  الوقت وأنت كهل"  شابإذا ضيعت  الوقت وأنت "
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ل  –)كهول                   جمع )كهل(:                                    ـ 1  الأولى والثانية( –كهالة  –ُكهَّّ
 الـكثرة( –السفاهة  –العظمة  –)الرحمة                                                             ـ مضاد )الحكمة(:2
 تعيد( –تزيد  –تنقص  –)تقل                                    ـ معنى )تضيف(:                                 3
 معروف( –منسوخ  – )موروث ـ متروك                           معنى )مأثور(:                                 ـ 4
 نجيب محفوظ( –شكسبير  –زكي نجيب محمود  –)قول عربي   قائل: ال الوقت كالسيف  إن لم تقطعه قطعك ""ـ 5
 نجيب محفوظ( –شكسبير  –زكي نجيب محمود  –)قول عربي    القائل:" ...الحكمة  أن تضيف حياة إلى سنواتك"ـ 6
 نجيب محفوظ( –شكسبير  –زكي نجيب محمود  –)قول عربي   القائل:       "...إذا ضيعت  الوقت وأنت شاب"ـ 7
 معطوف( –فاعل  –خبر  –)مبتدأ                                    إعراب )الوقت(:                         ـ 8
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                         ـ الفعل )تقطعه( فعل مضارع:                      9

        مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                        ـ الفعل)تضيف( فعل مضارع:                  11
 معطوف( – فاعل –خبر  –)مبتدأ                                  إعراب )شاب(:                             ـ 11
 مضاف إليه( –حال  –نعت  –)خبر                          ـ جملة )وأنت شاب(في محل:                       12
ها ونسو"ـ 3 َّّ ، في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة  جامعيلك قيمة الوقت :  قام  أستاذ  تبينق إليك هذه القصة ، عل

ً عرض مثالاً  وإدارته حيثوقت عن أهمية تنظيم ال  . الفكرة لهم لتصلأمام الطلبة   احي
الـكبيرة ، وقام  عدداً من الصخور اختبار قصير، فقد وضع الأستاذ دلواً على مائدة ثم أحضر عن عبارةكان المثال  

     هل هذا الدلو ممتلئ ؟ :الأخرى وعندما امتلأ الدلو سأل الطلاب تلوبوضعها في الدلو بعناية واحدة 
ثم سحب  كيساً مليئاً  بالحصيات الصغيرة من تحت المائدة ؟ متأكدونهل أنتم   :فقال لهم،  نعم  :الطلاب بعضقال 

 ة أخرى  :، ثم سأل مر الـكبيرة ، وقام بوضع هذه الحصيات في الدلو ، حتى امتلأ الفراغات الموجودة بين الصخور
 ".تاذ إجابة الطالبربما  لا   استحسن  الأس :تلئ ؟ فأجاب  أحدهمهل الدلو  مم

  بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مما 
 نصنع( –نشر ن –نعمل  –)نقدم                                     ـ معنى )نسوق(:                                1
 الأولى والثانية( –توضح  –تبهم  –)تغمض                             ـ مضاد)تبين(:                                 2
 الأولى والثانية( –تبهم  –تكشف  –)توضح                        معنى )تبين(:                                 ـ 3
 مصطنعا( –عاليا  –خياليا  –)واقعيا                               ـ معني )حيا(:                                   4
 جميع ما سبق( –أستاذون  –أساتذة  –)أساتيذ                       )الأستاذ(:                               ـ جمع5
ٌّ  –)دلاء                          جمع )دلو(:                                    ـ 6  الأولى والثانية( –دلة  –دُليّ
 إهمال( –صيانة  –حفظ  –)اهتمام                                          مضاد )عناية(:                     ـ 7
 إهمال( –صيانة  –حفظ  –)اهتمام                               ـ معنى )عناية(:                                8
 أمام( –قبل  –خلف  –)بعد                                        معنى )تلو(:                                 ـ 9

 مسكون( –فارغ  –مأهول  –عامر )                                 ـ مضاد )ممتلئ(:                          11
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ى  –)ردَّّ                                               ـ مضاد )أجاب(:                       11 َّّ  سـأل( –علم  –لب
 تزيّن( –تجمّل  –استعمل  –)استقبح                                 ـ مضاد )استحسن(:                        12
يات  –)الُأخر                          ـ مذكر )الأخرى(:                              13  الأخرون( –الآخر  –الأخر
يات  –)الُأخر                               ـ جمع )الأخرى(:                     14  (الأولى والثانية –الآخر  –الأخر
 الحصون( –الحصاة  –الحصي  –)الحصوات                        مفرد )الحصيات(:                         ـ 15
        مجزوم( –مجرور  –منصوب  –فوع )مر                        الفعل)تبين( فعل مضارع:                        ـ 16
 حال( –مفعول به  –مضاف إليه  –)نعت                         إعراب )جامعي(:                           ـ 17
        مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                         الفعل)تصل( فعل مضارع:                       ـ 18
 مبتدأ( –خبر كان  –مفعول به  –)اسم كان                            عراب)عبارة(:                           إـ 19
 تمييز( –مفعول به  –حال  –)ظرف                                  إعراب )تلو(:                             ـ 21
 مفعول به( –خبر  –فاعل  –)ظرف                                          إعراب )بعض(:                 ـ 21
إنه  مهما  كان جدول المرء كم  ؟ أجاب أحد الطلبة بحماس: ما الفكرة  من هذه التجربة  من وجهة  نظر وسألهم : "ـ 4

  .مليئاً بالأعمال ، فإنه يستطيع عمل المزيد  بالجد والاجتهاد
الـكبيرة   الصخورفهذا المثال  يُعلمنا أنه  لو لم نضع  ، ن ليس  ذلك السبب الرئيس ولـك، صدقت : لأستاذ أجاب ا 

 ً في   هدفكقد يتساءل  البعض  وما الصخور  الـكبيرة؟ فأقول له إنها :ثم قال  ،كان بإمكاننا  وضعها أبداً  ما   أولا
يد  تحقيقه كتعليمك وطموحك  أو إسعاد من   مشروعهذه الحياة ،  أو  ل  أهمية ُكبرى في  أو أي شيء يمث حبتُ تُر

ً تذكروا  حياتك  ً   ضعواتأن   دائما  "وإلا فلن يمكنكم  وضعها أبداً ؟ الصخور الـكبيرة أولا
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 فتور( – ضعف –هدوء  –)انفعال                                       معنى )حماس(:                         ـ 1
 فتور( –ضعف  –هدوء  –)انفعال                                                              ـ مضاد )حماس(: 2
 يعجز( –يضعف  –يقوى  –)يقدر                                      ـ مضاد )يستطيع(:                       3
 الأولى والثانية( –الأداء  –الهزل  –)التكاسل                               ـ مضاد )الجد(:                     4
 إدارة الأزمات( –إدارة المدارس  –إدارة الأموال  –)إدارة الأعمال          كان الأستاذ الجامعي من قسم:    ـ 5
 أهمية المال( –أهمية الوقت  –الأعمال أهمية  –)أهمية الأخلاق                  ـ كان موضوع المحاضرة عن :        6
 الماء( –الرمل  –الصخور الـكبيرة  –)الحصيات                           ـ أول شيء وضعه الأستاذ في الدلو:   7
 الصعوبات( –الأزمات الـكبيرة  –الأهداف الـكبيرة  –)الأماني                    المقصود بالصخور الـكبيرة: ـ 8
 إنه يستطيع عمل المزيد بـ:ن جدول المرء مليئا فـ مهما كا9

 الحيلة والخدعة( –الـكسل والخمول  –الجد والاجتهاد  –)الاعتماد على الغير                                         
 الصخور الـكبيرة في حياة الإنسان قد تكون:ـ 11

 جميع ما سبق( –إسعاد من يحب  –مشروعا يريد تحقيقه  –لحياة )هدفه في ا                                             
 أعمال الإنسان( –وقت الإنسان  –حياة الإنسان  -)الأهداف الـكبيرة         ـ يرمز الدلو إلى :                11
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 أعمال الإنسان( – وقت الإنسان –حياة الإنسان  -)الأهداف الـكبيرة               ـ يرمز الإناء إلى:             12
 مضاف إليه( –فاعل  –حال  –خبر  –مفعول به )                                 إعراب )الصخور(:          ـ 13
 مضاف إليه( –فاعل  –حال  –خبر  –)مفعول به                         ـ إعراب)أولا(:                        14
 مفعول به( –مبتدأ  –خبر إن  –)اسم إن                                          إعراب )هدفك(:           ـ 15
 مفعول به(  –حال  -معطوف  –)نعت                                    إعراب )مشروع(:                     ـ 16
 كباري( –أكبر  –كبار  –)كبير                                           مذكر )كبرى(:                      ـ 17
 مضاف إليه( –فاعل  –حال  –خبر  –)مفعول به                      ـ إعراب )دائما(:                       18
 حذف النون( –الضمة  –حة تالف –)السكون         فعل مضارع منصوب وعلامة النصب: ()تضعواـ إعراب 19
        مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                                  ارع:          فعل مض إعراب )تحب(ـ 21
 
 
 دار المحكمة العليا( –ميدان عابدين  –الجيش مقر  –)بيت عرابي       ـ بدأت الثورة العرابية باجتماع الضباط في:1
 حاكما للجيش( –قاضيا  –قائدا للجيش  –كمدار القاهرة ح)              ـ كان عرابي يعمل:                         2
 جميع ما سبق( –نفي عرابي  –احتلال مصر  –)هزيمة عرابي           ـ انتهت الثورة العرابية بـ :                   3
 م(1881 –م 1952 –م 1919 –م 1918)                       ـ قامت الثورة العرابية سنة:               4
يق:     5 ية  –العريش  –)العباسية                   ـ وصل الجيش الإنجليزي عن طر  التل الـكبير( –الإسكندر
 سافر الخديوي إلى ...... ليكون في حماية الأسطول الإنجليزي:ـ 6

 قصر عابدين( –قبة ر القص –قصر رأس التين  –)قصر المنتزه                                                          
 الألمان( –الأمريكيين  –الفرنسيين  –)الإنجليز                       المصري مع عرابي ضد :    وقف الشعب ـ 7
 محمد فريد( –الخديوي إسماعيل  –الخديوي توفيق  –)أحمد عرابي   )لا حق لـكم في هذه المطالب ...( القائل:  ـ 8
ّ ه أحرارا9  محمد فريد( –الخديوي إسماعيل  –الخديوي توفيق  –...( القائل :           )أحمد عرابي ـ )لقد خلقنا الل

 محمد فريد( –خنفس  –أحمد عرابي  –)أمين أغا                  سلم ....... القلعة للإنجليز:                 ـ 11
    قصر رأس التين( –المنتزه  –دان التحرير مي –)عابدين              ـ قام الجيش بعرض عام في ساحة:        11
 الفناء( –البقاء والخلود  –العبودية  –)التقدم             كدها ماسبيرو للشعب المصري هي:   ـ الحقيقة التي أ12
 كتلي( –اللورد مايكل  –اللورد كرومر  –)فلاحي دنشواي               ........:   وقعت حادثة دنشواي علىـ 13
 الأخبار( –الأحداث  –الوقائع  –)اللواء                          أصدر مصطفى كامل صحيفة:               ـ14
 أربعة( –أربعة وعشرين  –أربعة عشر  –)أربعين                ا:    عامً  حكم اللورد كرومر مصر لمدة ......ـ 15
 دمنهور( –السنبلاوين  –البدرشين  –إنجليز: )دنشواي استغل مصطفى كامل حادثة ....... في كفاحه ضد الـ 16
 وسيلة مصطفى كامل الأولى في كفاحه ضد الإنجليز تهدف إلى :ـ 17

 جميع ما سبق( –مقاومة استسلام الوزراء للإنجليز  –توحيد الجهود  –)بعث الحركة الوطنية                         
ية:ـ ذهب مصطفى كامل ......... للدعاية ل18  النمسا( –فرنسا  –ألمانيا  –)أمريكا                     لقضية المصر
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 :في كفاحه ضد الإنجليز تهدف إلى ـ وسيلة مصطفى كامل الثانية 19

ية بالخارج( –مقاومة استسلام الوزراء للإنجليز  –توحيد الجهود  –)بعث الحركة الوطنية            الدعاية للقضية المصر
 سبعة( –أربعة  –ستة  –)خمسة              حكمة بإعدام ....... من الأهالي بعد حادثة دنشواي:حكمت المـ  21
يورك تايمز( –الصاندي  –المجلات  –)البرايتون      ـ نادت صحيفة ....... بإعطاء مصر استقلالها الذاتي:  21  نيو
يطانيا22  رحمة وعطف( –تبديل وتعديل  –نار ديد وح –)قسوة وشدة أن سياستها في مصر تحتاج إلى: ـ أدركت بر
 كليبر( –نابليون  –كتلي  –)كرومر               ـ أدت جهود الحركة الوطنية إلى استعفاء ....... من منصبه: 23
 مصطفى النحاس( –محمد فريد  –سعد زغلول  –ـ تولى الحركة الوطنية بعد مصطفى كامل:  )جمال عبد الناصر 24
 م(1881 –م 2111 –م 1952 –م 1919)      طفى كامل ومحمد فريد الشعب لثورة: ـ هيأت جهود مص25
 : دافع محمد عن قضية بلاده في المؤتمرات الأوروبية مستعينا بـ ـ  26

 النفقات الخارجية( –الراتب الحكومي  –ماله الخاص  –)التبرعات                                                 
 
 
1 ُ يرة:             وثلاثة من زملائه في المرة الأوزغلول سعد في ـ ن  مالطة( –شدوان  –سيشل –)قبرص  لى إلى جز
 برلين( –مالطة  –لندن  –)باريس                               وزملائه انطلقوا إلى:  زغلول بعد الإفراج عن سعدـ 2
 حرص سعد زغلول على توحيد الصفوف بين: ـ 3

يطانيا( –عنصري الأمة  –الدول العربية  –)العمال والفلاحين                                               مصر وبر
 الإنجليز( –الحكومة  –الخديوي  –الحملة الفرنسية )                             ـ اهتم سعد زغلول بتوحيد الأمة ضد: 4
 المسلمون والعرب( –المسلمون واليهود  –المسلمون والمسيحيون  –جليز )المصريون والإن  ـ المقصود من عنصري الأمة: 5
يين: ـ 6 يطانيا الحماية على مصر بسبب ....... المصر  ضعف( –استسلام  –خضوع  –)ثورات                   ألغت بر
يين  –)عزل كرومر     نتج عن نفي سعد زغلول وزملائه إلى مالطة: ـ 7  م(1919ثورة –الهدوء  –استسلام المصر
 روسيا( –أمريكا  –ألمانيا  –)فرنسا                            ـ سافر سعد زغلول وزملاؤه إلى لعرض قضية بلادهم: 8
يين: 9 يطانيا إرسال لجنة برئاسة ........ لتهدئة المصر  نابليون( –كليبر  –ملنر  –)كرومر                     ـ قررت بر

يطانيين الجامع ........ برصاصهم: ـ اقتحم الجنود ا 11  العباسي( –الأزهر  –الأحمدي  –الأموي )                 لبر
ُ ـ 11 يرة:               ن  مالطة( –شدوان  –سيشل –)قبرص                   في سعد زغلول في المرة الثانية إلى جز
 الخديوي( –المندوب السامي  –الحكمة  –حكمة العليا )الم          م ذهب سعد زغلول إلى دار: 1919في نوفمبر ـ 12
 الانسحاب( –رفع راية الجهاد  –الحرب  –)الاستسلام                                 عزم سعد زغلول على: ـ 13
 الأول والثاني( –مصطفى كامل  –عبدالعزيز فهمي  –)علي شعراوي            رافق سعد زغلول في كفاحه:  ـ 14
يطانية  –)توسيع الحكم الذاتي              كانت مهمة لجنة ملنر:  ـ15  الأولى والثانية( –الحرب  –حماية المصالح البر
 الحماية المصونة( –الاستسلام  –الخيانة  –)الحماية المقنعة                   ـ وصف سعد زغلول مشروع ملنر بـ :16
 السلام( –الصلح  –لمفاوضات ا –)الحرب                            :عرض سعد زغلول قضية بلاده على مؤتمرـ 17
 ستة( –خمسة  –أربعة  –ـ عاشت لجنة ملنر في مصر ........ شهور:                                     )ثلاثة 18
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 ليس لهما تمييز( – مجرورمفرد   -مفرد منصوب – جمع مجرور)                       ( تمييزهما : 1،2ـ العددان )1
 ليس لهما تمييز( – مفرد مجرور - مفرد منصوب – جمع مجرور)                 ( تمييزها :11- 3الأعداد من ) ـ2
 ليس لهما تمييز( – مفرد مجرور  - مفرد منصوب – جمع مجرور)                 ( تمييزها : 99-11ـ الأعداد من )3
 ليس لهما تمييز( – مفرد مجرور  - مفرد منصوب – جمع مجرور)       ( تمييزها : اعفاتهمالفظتا )مائة و ألف ومض ـ4
 خبر(  - تمييز -حال - نعت)                                           ( واحدًا تعرب : ـ )دعوت رجلاً واحدًا5
 الـكسرة( –الفتحة  –الألف  –الياء )                : ( اثنتين تعرب نعت منصوب بــ )اشتريت قصتين اثنتين6
 ( جنيهات –جنيهٌ  –جنيهًا  –جنيه ) :                                       (اشتريت كتابًا بثلاثة عشر ........) ـ7
 نفوس( –نفٌس  -نفٍس  -نفسًا )             :                                         (طاب محمد .........ـ ) 8
 أقماح( –قمٌح  –قمٍح  –قمحًا ):                                                        (زرع الفلاح فدانًا ........)ـ 9

يرًاباع التاجر مترًا ـ )11  (ل بهمفعو –تمييز  –حال  –نعت )                             ( ما تحته خط يعرب : حر
 ( شهورًا –شهرٌ  –شهرٍ  –شهرًا )                                                     (:السنة اثنا عشر ........)ـ 11
 (تجربة - منك – أكثر –أبوك )                  )أبوك أكثر منك تجربة(التمييز في الجملة :                        ـ 12
 (مفعول به –تمييز  –حال  –نعت )                               :( ما تحته خط يعربشجرًاـ )غرسنا الأرض 13
 الشتاء( –جوًا  –إقليم  –أفضل )                     :        ز في الجملة لشتاء( التمييإقليم جوًا في اأفضل أسوان ـ ) 14
 ( مفعول به –عل نائب فا –فاعل  –مبتدأ )              :            ( التمييز محول عن مصر ألطف البلاد هواءـ ) 15
 (مفعول به –نائب فاعل  –فاعل  –مبتدأ )                :              التمييز محول عن ـ ) اشتعل الرأس شيبًا ( 16
17 ُ  (مفعول به –نائب فاعل  –فاعل  –مبتدأ )            :                 التمييز محول عنشابه المصري صبرًا( ـ )لا ي
 (مفعول به –نائب فاعل  –فاعل  –مبتدأ )                         :         التمييز محول عنخلقًا(  ـ )أكبرت محمدًا18
ً ـ )طابت الجنة 19  (مفعول به –تمييز  –حال  –نعت )            :                        ( ما تحته خط يعربمنزلا
 فدانان( –فدانًا  -فداني –فدانين )                                                      (:قمحٍ  ........زرعت )ـ 21
 أقطاٍن( –قطٌن  –قطٍن  -قطنًا(:                                                   )اشتريت قنطارًا ........)ـ 21
ً  ........ـ قرأت 22  (ثلاث – ثلاثة عشر –لاثين ث - ثلاثون)                                 (:                 قصة
 (تسعة –سبعة  –عشرة  -)عشر (:                                                  قصص ........اشتريت )ـ 23
 مائتي( –مائتين  –مائتا  –مائتان )            (:                                    طالبٍ  ........في المدرسة )ـ24
 ( اثنتان وعشرون –اثنان وعشرون  –اثنتين وعشرين  –اثنين وعشرين (:          )........... طالبًافي الفصل )ـ 25
 ( ستة – ست عشرة –ستين  –ستون )                                     (:              كتابًا........عندي )ـ 26
 كتٍب(  –كتابًا  –كتٌب  –كتبًا )                          (:                            ........ قرأت ثلاثة )ـ 27
 إحدى عشر( –أحد عشرة  -أحد عشر –إحدى عشرة (:                               )معلمًا ........رأينا )ـ 28
 ( اثني عشر –شر اثنا ع –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة )                               (:  شهرًا ........في السنة )ـ 29
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 (جنيهات –جنيهٌ  –جنيهًا  –جنيه )                                                (: ........معي سبعمائة )ـ 31
 مشاهدٍ( –مشاهدٌ  –شاهدًا  –مشاهدين (:                                )........حضر الحفلة ثلاثة آلاف )ـ 31
 ( عشرين -سبعة عشر –عشرة  –عشر (:                                        )أيامٍ  ........استمرت رحلتنا )ـ 32
 أربعمائة( - أربعون –أربعة  –أربعين )                      ( : مقعدًا ........ يضم كل فصل في المدرسة)ـ 33
 (عشرة–ثماني  –ثمان عشرة  –ثمانية عشرة )                                    :  (تلميذة ........في الفصل )ـ 34
 (تسعمائة –تسعون  –تسعة  –)تسع                                            فريسةً(: أسود  ........هاجم )ـ 35
 (ائتانم –مائتين  –مائتي  –مائتان (:                                        )طالبٍ  ........كرمت المدرسة )ـ 36
 ( ألفين –ألفي  –ألفا  –ألفان (:                                                              )شجرةٍ  ........غرسنا )ـ 37
ً  ........فازت )ـ  38  (اثني عشر –اثنا عشر  –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة (:                                   )طالبة
 ( تسعين –تسعون  –عشرة تسع  –تسعة :                                       )(عصفورًا ........في الحديقة )ـ 39
 ( كتبٌ  –كتابًا  –كتٍب  –كتبًا (:                                                    ) ........قرأت ثمانية )ـ  41
ٌ  –دقيقةٍ  –دقيقةً )                                                  (: ........الساعة ستون ) -41  دقائَق( – دقيقة
 ساعةٌ( –ساعات  –ساعةٍ  –ساعةً (:                                         )........ اليوم أربع وعشرون )ـ 42
 (أيام –يومًا  – يومٍ  –يومٌ )                               (:          ........السنة خمسة  وستون وثلاثمائة )ـ 43
يق كرة القدم من أحد عشر) -44  ( لاعبين –لاعٍب  –لاعبةً  –)لاعبًا  (:                        ........ يتكون فر
 ( طالبات –طالبةٌ  –طالبة ٍ  –طالبةً (:                             )........ ـ )كافأت المديرة اثنتين وعشرين  45
ً  –كتابًا  –كتب  –روايات (:                                               )........ ني في مكتبتي ثما)ـ 46  ( رواية
 (سبعة عشر –سبع  –سبعة  –سبع عشرة )              (:                       قلمًا ........اشترى أحمد ) -47
 ( طالباتٍ  –طلاٍب  –طالبةٍ  –طالبًا )                                     (:  ........حضر الحفل مائة و سبعة ) -48
ً تلميذ –تلميذًا  –تلاميذ )              :                              (........وعشرون  ثلاث في الفناء)ـ 49  تلميذٌ( – ة
ً  ........شارك في الحفل ) -51  (اثنتان وعشرون –وعشرون اثنان  –اثنتين وعشرين  –اثنين وعشرين )      (:تلميذا
 ( قطعة ذهبية –جنيهات  –جنيهًا  –)قطع فضية (:                           ........ في المحفظة اثنتا عشرة ) -51
 ( اتسنو –عام  –سنة  –عامًا (:                                      )........ توفي برايل عن ثلاثة و أربعين ) -52
 ( اثني عشر –اثنا عشر  –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة )                      : (قصةً في المكتبة ........ أعجبني) -53
 (خمسة وخمسون –خمسة وخمسين  –خمس و خمسون  –خمسمائة (:      )بحثًا ........قرأت عن اللغة العربية ) –54
 ( اثني عشر –اثنا عشر  –اثنتي عشرة  –اثنتا عشرة )  طالباً(:                  ........ إن عدد طلاب فصلنا) -55
 (سبعة –ثماٍن  –ثماني  –تسعة (:                                               )........ اشتريت من القصص ) -56
 طالبةٍ(  –لاٍب ط –طالبًا  –طالٍب (:                               )........ في المدرسة سبعة وستون و مائتا ) -57
 ( ثمانية -ثمانية وعشرين  –ثماٍن وعشرين  –)ثماني وعشرين  (:                  فائزةً  ........سلم الرئيس على ) -59
 ( تذكارًا –قلمًا  –كتابًا  –جائزة (:                                     )للفائزين ........خمس عشرة  أعطيتُ ) -61
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 ( كتابٌ  –كتاٍب  –كتب  –كتابًا ) (:                                                  ؟في مكتبتك ........كم )ـ 1
يق ........كم )ـ 2  ( أهدافًا –هدفًا  –هدٌف  –هدٍف (:                                               )؟أحرز الفر
ً  –مشروعاٍت  –مشروٍع )               (:            !أقامت الدولة ........كم من ـ )3  ( الأولى و الثانية – مشروعا
 ( الأولى و الثانية – بلادٍ -  بلدًا –بلدٍ (:                                            )؟سافرت ........كم إلى ـ )4
 ( قصص –قصةٍ  –قصةٌ  –)قصةً                                                 (:       ؟قرأت ........كم ـ )5
ً )    اً :   تمييز كم الاستفهامية يكون مفرد ـ6 ً مجرور – امنصوب ً مرفوع –إذا سبقت بحرف جر  ا  ( الأولى و الثانية – ا
ية يكون مفردـ 7 ً تمييز كم الخبر ً مجروراً :                             )أو جمع ا ً  – ا ً  – امنصوب  ( نيةالأولى والثا – امرفوع
ً ـ )8  ، (      -   .     -   ؟     -  ) ! (:                           ........ جديدة أقامتها الدولة للشباب كم مدينة
يق كرة القدم)من  ـ9  ( مجزوم –مرفوع  –منصوب  –مجرور )                        : التمييز( كم لاعب يتكون فر

 ( بلادٍ –بلدٌ  –بلدٍ  –بلدًا (:                                                  )؟هاانفتحت مصر علي ........كم ـ )11
 ( رجالٍ  –رجٌل  –رجٍل  –رجلاً (:                                              )؟حضر الحفل ........كم ـ )11
 ، (     -   .     -   ؟     -  ) !                           (: ........ كم بطٍل ضحى بنفسه في سبيل مصرـ )12
 ، (     -   .     -   ؟     -  ) !                                         (:........كم يومًا مر على سفرك ـ )13
ً  –كتاٍب  –كتاٌب (:                                       )!قيم في مكتبة المدرسة ........كم ) ـ14  ( كتابان –ا كتاب
 ( جنيهات –جنيهٌ  –جنيه  –جنيهًا (:                                          )؟اشتريت كتابك ........بكم ) ـ15
 المدرسة( –حققتها  –جوائز  –من )                         التمييز في الجملة :  (؟ـ )كم من جوائز حققتها المدرسة16
 مجزوم( –مرفوع  –مجرور  –منصوب ريون الأهرامات؟( التمييز:                       )مصمن كم قرن أقام الـ )17
 ( الأولى والثانية –عاشٌق  –عاشقين  –عاشٍق )                                      (:!للغة العربية ........كم من ـ )18
 ( فنانون –فناٌن  –فناٍن  –فنانًا )                       (:                            ؟حضر الحفل ........كم ـ )19
ٌ  –علماء  –عالٍم  –عالمًا (:                                                          )!كرمتهم مصر........كم ـ )21  ( عالم
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 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة ياِدَدِعاإِل لثانيا ُفالصَّ
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َ أ                    ـ يقول الشاعر :1 ّ الفَ ا ن ِ  احُ ل َ صْ ي مِ ف ُ ا          أ  ـــــر ُ  دّ  ر َ ت َ ابَ ر ِ ا ه ْ ت ً ــــب  اــــًر

                                      َ َ ف ُ ا ل ْ ت َ  ىًقِ ب َ دِ ي ً فْ ي ق ِ ــــر َ ا          ب َ ادِ و َ ا , وَ يه َ ل ً قْ ا ف  اــــًر
 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

ب –الهراوي  –)أحمد شوقي                  و:                            ـ قائل النص ه1 براهيم ناجي( –راهيم حافظ إ  إ
 الأولى والثانية( –أبقي  –أجعل  –)أحول                           :                                     ـ معنى )أرد(2
 الأولى والثانية( –أبقي  –أجعل  –)أحول                                                              ـ مضاد )أرد(: 3
 قفار( –قفير  –فقر  –)قفرة                                      جمع )قفر(:                                          ـ 4
 جميع ما سبق( –مأهولة  –مسكونة  –)عامرة                 ـ مضاد )قفر(:                                           5
 جميع ما سبق( –وديان  –أوداء  –)أودية                                                  ـ جمع )وادي(:             6
 الأولى والثانية( –قفر  –فقور  –)مفاقر                           ـ جمع )فقر(:                                         7
 الإهانة( –التكبر  –التحقير  –)الافتخار والاعتزاز                   ـ استخدام الضمير )أنا( يفيد:                     8
يل  –)التحقير                                             ـ تنكير )تبرا(:            9  التعظيم( –العموم والشمول  –التهو

يقاع موسيقي  –)ترادف                        تبرا(:           –)تراب  –تبرا(  –ـ بين )مصرا 11  تعليل( –نتيجة  –إ
يل  –)التحقير                     قفرا(:                          –ـ تنكير )فقرا 11  التعظيم( –العموم والشمول  –التهو
 الاهتمام( –الإهمال  –الـكسل  –)إخلاص الفلاح               ـ تكرار النفي في البيت الثاني يدل على:           12
 تفصيل( –توضيح  –تعليل  –)نتيجة                                 ـ علاقة البيت الثاني بالأول:                     13
 مفعول به( –اسم أن  –خبر –)مبتدأ                                  ـ إعراب )الفلاح(:                            14
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                              ل مضارع:                   فع إعراب)تبقي(ـ 15
 مصرا( –أنا  –في  –)الفلاح                                           )أنا الفلاح في مصـرا( الاسم المبني هو :    ـ 16
 مضاف إليه( –حال  –مفعول به ثاٍن  –)تمييز                                ـ إعراب )تبرا(:                        17
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد           ـ الفعل )أردّ(:                                18
 مزيد بثلاثة أحرف( –بحرفين مزيد  –مزيد بحرف  –)مجرد       ـ الفعل )تبقي(:                                   19
َ                يقول الشاعر :ـ 2 ِ ف ْ نَ  نْ م ِ خ َ ل ُ  مْ كُ ي لـ َ  نْ مِ وَ        ـــبُ طَ ر ْ ك َ عِ  مْ كُ ـي لـَ مِ ر  ًبُ ن

ِ قْ حَ  نْ مِ وَ                                   َ  مْ كُ ي لـَ ل ُ وَ        ـبُ صَ ق ْ يَ ي نِ طْ ق ُ  بُ لـــِ ج َ سْ الي  اـــر
َ غَ  نْ مِ وَ                                  َ مِ ن َ  نْ مِ وَ         نُ ًهْ عِ  مْ كُ ي لـ ْ سَ  مْ كُ ي لـَ رِ قَ ب  ــــنُ م

ِ وَ                                  ْ ي طَ ف َ مَ          نّ ا مَ لَ ي , وَ ًرِ ي ِ ن ّ جَ  عُ ـاف ٌ م َ خْ أ   ـة  ىـــــــر
 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 الصعوبة( –السهولة  –الفقر  –)الغنى                                                   ـ المراد بـ )اليسرا(:              1
 يمنع( –يهب  –يعطي  –)يمنح                                          ـ مضاد )يجلب(:                                2
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 ملابس( –كتان  –صوف  –)قطن                                     ـ معنى )عهن(:                                 3
 تبجيل( –تعظيم  –تباهي  –)تواضع                                       ـ معنى )مٌن(:                                  4
 تبجيل( –تعظيم  –تباهي  –)تواضع                                  ـ مضاد )مّنٌّ(:                                      5
 مناجم( –ِجمام  –جمم  –)جموم                                       ـ جمع )جمة(:                                     6
 مشاهد( –الم مع –فوائد  –)مضارّ                                   ـ مضاد )منافع(:                                   7
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                 ـ العطف في الأبيات السابقة يفيد:                    8
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                   ـ الجمع في الأبيات السابقة يفيد:                     9

 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    نافع(:                                  ـ تنكير )م11
 توضيح( –تعليل  –نتيجة  –)تفصيل بعد إجمال                   ـ علاقة الأبيات السابقة بالبيت الثاني:             11
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                              قطن( بين هذه الكلمات:  –سمن  –ـ )عهن 12  إ
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                        قصب( بين هذه الكلمات:    –عنب  –ـ )رطب 13  إ
 استفهام( –أمر  –نهي  –نفي )                                   ـ )لا مّن( أسلوب:                                14
 الإهانة( –التكبر  –التحقير  –)الافتخار والاعتزاز                رطبي ...(تفيد:    –ـ إضافة ياء المتكلم في )نخلي 15
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                             فعل مضارع:                    إعراب)يجلب(ـ 16
 نعت( –خبر  –فاعل  –)مبتدأ                                     )جمة(:                                    ـ إعراب17
 خبر( -مفعول به  –فاعل –)مبتدأ                                    ـ إعراب )اليسرا(:                              18
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                        ـ الفعل )يجلب(:19
َ ـــــــأ  سَ                يقول الشاعر :ـ 3 ِ ن َ م ِ        اـتٍ اعَ رَ ا زِ يه َ ب َ اشِ م َ وَ  ةٍ ــــــــــــي  اتِ آل

ِ كْ أ  وَ                                   ُ ث ِ  نْ مِ  ـــــــر َ قَ ن َ نْ أ  وَ        اٍت اب ْ نَ  ُض ه ً ضَ ه ْ كُ  ـــة َ ب  ىـــر
ِ ذَ  ظُ فَ حْ أ  وَ                                    َ  كَ ل ُ ادِ الـــو َ ي        تً ِ أ   اثَ ر  يادِ ـدِ جْ أ  ي , وَ ب
ِ سْ أ  وَ                                   ُ ـــــــل ُ م ِ  ه َ وْ أ  ل ِ عَ ي        ادِ ل ً زي ِ ,سَ  از ً ا, حُ دً ــــاـئ  اًر
 ما بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة م

 سأشركها( –سأزيدها  –سأقللها  –)سأنقصها                     ـ معنى )سأنميها(:                                     1
 ممشى( –ماٍش  –مواٍش  –)مشى                                        ـ جمع )ماشية(:                                2
 مكبر( –كبار  –كبير  –)أكبر                                          رى(:                                ـ مذكر )كب3
 أضيع( –أحفظ  –أحرس  –)أصون                                 ـ مضاد )أحفظ(:                                 4
يه  –آخذه  –)أعطيه                                           ـ معنى )أسلمه(:                           5  أبيعه( –أشتر
يه  –آخذه  –)أعطيه                                     ـ مضاد )أسلمه(:                                6  أبيعه( –أشتر
 جميع ما سبق( –عزاز  –أعزاء  –)أعزة                              ـ جمع )عزيز(:                                   7
 عظيما ( –حرا  –ذليلا  –)عزيزا                                     ـ مضاد )سائدا(:                                  8
 نفي( –استفهام  – نهي –)توكيد                                           ـ )أنهض نهضة كبرى( أسلوب:           9
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 الإجمال( –التنوع  –التعليل  –)التفصيل                                 ماشية( أفاد:         –ـ الجمع بين )آلات  11
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                             نقابات(بينها:           –آلات  –ـ )زراعات 11  إ
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    نقابات(الجمع أفاد:       –آلات  –ـ )زراعات 12
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    نقابات(التنكير أفاد:     –آلات  –)زراعات ـ 13
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    حرا(التنكير أفاد:            –سائدا  –ـ )عزيزا 14
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                            لأولادي(بينها:      –أجدادي  –ـ )الوادي  15  إ
 التوكيد( –النفي  –رار التجدد والاستم –)الثبوت             أسلم ...( أفعال مضارعة تفيد:  –أحفظ  –ـ )أنميها  16
 التفصيل( –علو المكانة  –العموم والشمول  –)التحقير            ـ )ذلك( اسم إشارة للبعيد أفاد:                   17
 الفلاح( –المهندس  –الطبيب  –)المعلم                           ـ يتحدث الشاعر على لسان:                        18
 تعليل( –ترادف  –مقابلة  –)تضاد                              البيتين الأخيرين:                                ـ بين19
 تمييز( –حال  –نعت  –)معطوف                                ـ إعراب )آلات(:                                  21
 حال( –مفعول مطلق  –مفعول لأجله  –)مفعول به                           ـ إعراب )نهضة(:                   21
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                           ـ إعراب )أكثر( فعل مضارع:                     22
 حال( –مفعول مطلق  –لأجله  مفعول –)مفعول به             ـ إعراب )عزيزا(:                                 23
 تراث( –الوادي  –ذلك  –)أحفظ                            ـ )وأحفظ ذلك الوادي تراث...(الاسم المبني هو:   24
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                        ـ الفعل )أكثر(: 25
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                      يها(: سأنمـ الفعل )26
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                        ـ الفعل )أنهض(:27
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                       ـ الفعل )أحفظ(:28
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                          ـ الفعل )أسلم(:29
 
 

من ىنين جه  مه ىه يه جي حي َّ  1ـ ٹٱٹٱُّٱ مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم جن حن  خن 
  :تخير الصواب مما بين القوسين 

 ساقي( –زارع  –رازق  –)شاق                                                                           نى )فالق(:معـ 1
 الناي( –النوة  –النواة  –)النية                                                                           مفرد )النوى(: ـ 2
 الحيات( –الأحياء  –الحيوان  –)الحيوات                                                                ـ جمع )الحي(: 3
 كيف( –أين  –ماذا  –)متى                                                                  )أنّى( اسم إشارة بمعنى : ـ 4
 تعتدون( –تجهلون  –تتجهون  –)تصرفون عن الحق                                                     ـ معنى )تؤفكون(:5
ّ ه في الآية السابقة: 6  ـ من دلائل قدرة الل

 شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –)إخراج الحي من الميت 
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ّ ه فالق الحب والنوى7  نفي( –نهي  –استفهام  –)أمر                                                  أسلوب :( ـ )إن الل
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                       ( علاقتها بما قبلها: يخرج الحي من الميتـ )8
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                                                : الميت( –)الحي ـ بين 9

 التوبيخ( –التعجب والاستنكار  –النفي  –تقرير )ال                          ـ )فأنى تؤفكون( أسلوب استفهام أفاد: 11
 مفعول به( –فاعل  –اسم إن  –)خبر إن                                                              إعراب )فالق(:ـ 11
 الألف( –الواو  –ثبوت النون  –)الضمة                   كون( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه : ـ إعراب )تؤف12
 مضاف إليه( –معطوف  –توكيد  –ـ  إعراب )النوى(:                                                        )نعت 13
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –مزيد بحرفين )                                          الفعل )يخرج(:ـ 14
 بثلاثة أحرف(مزيد  –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                       ـ الفعل )تؤفكون(: 15

خي مي   ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ رئ َّ  2ـ ٹٱٱٹٱٱٱُّٱ 
  :تخير الصواب مما بين القوسين 

 أخفاه( –أنزله  –أعلاه  –حه وضَ )أ                                                              لق الإصباح(: المراد بـ )فاـ 1
 سكان( –أسكان  –سكين  –)سكون                                                                    جمع )سكن(: ـ 2
 عبثا وفوضى( –بعمل  –بمقدار  –)بحساب                                                           مضاد )بحسبان(: ـ 3
 تثبيت( –تغيير  –تعطيل  –تنظيم )                                                                        ـ معنى )تقدير(:4
ّ ه في الآية السابقة: 5  ـ من دلائل قدرة الل

 شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –)إخراج الحي من الميت 
ّ ه الشمس والقمر ليكونا : ـ 6  الأولى والثانية( –زينة  –حسابا لمواقيت الصلاة  –)حسابا للسنين والأيام         خلق الل
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –ل )تعلي                                                             الليل(: –بين )الإصباح ـ 7
 نعت( –مضاف إليه  –فاعل  –)مفعول به                                                        إعراب )الإصباح(: ـ 8
 نعت( –فاعل  –مفعول به ثاٍن  –)مفعول به أول                                                     ـ إعراب )سكنا(: 9

 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)جعل(:                                         )مزيد بحرفين فعل ـ ال11

 3ـ ٹٱٹٱُّٱ زئ مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب ىب يبرت زت مت نت ىت يت  رث َّ

 :تخير الصواب مما بين القوسين 
 تسيروا( –تنتهوا  –تسترشدوا  –)تضلوا                                                                   معنى )تهتدوا(: ـ 1
 تسيروا( –تنتهوا  –تسترشدوا  –)تضلوا                                                                  ـ مضاد )تهتدوا(: 2
 الأبرار( –البرور  –البررة  –البار )                                                                          جمع )البر(: ـ 3
 أنزلنا( –أخفينا  –ذنا أخ –)أوضحنا                                                                       ـ معنى )فصلنا(: 4
 أنزلنا( –أخفينا  –نا أخذ –)أوضحنا                                                                       ـ مضاد )فصلنا(:5
 يجهلون( –يهتمون  –يدركون  –ـ مضاد )يعلمون(:                                                              )يعرفون 6
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ّ ه في الآية السابقة: ـ 7  من دلائل قدرة الل
 شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –)إخراج الحي من الميت 

ّ ه النجوم لـ : ـ خل8  جميع ما سبق( –رجوما للشياطين  –زينة للسماء  –)هداية الناس ليلا                            ق الل
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                             )لتهتدوا بها في ظلمات( علاقته بما قبله: ـ 9

 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                                                 البحر(: –بين )البر ـ 11
 نفي( –توكيد  –نهي  –)أمر                                                           )قد فصلنا الآيات( أسلوب : ـ 11
 عليل(الت –التعظيم  –الـكثرة  – )التضاد                                                         ـ )الآيات( جمع يفيد: 12
يف كلمة )الآيات( أفاد:13  التعليل( –التعظيم  –الـكثرة  –)التضاد                                                  ـ تعر
 تغافل(ال –الوضوح  –الإبهام  –)الغموض                                                 كلمة )فصلنا( توحي بـ  :  ـ 14
 مضاف إليه( –خبر  –فاعل  –)مفعول به                                                         ـ إعراب )النجوم(: 15
 الألف( –حذف النون  –ثبوت النون  –)الفتحة            ـ إعراب )لتهتدوا( فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه:16
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          الفعل )جعل(:ـ 17
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          ـ الفعل )فصلنا(:18
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         ـ الفعل )يعلمون(:19
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         ـ الفعل )لتهتدوا(:21

 4ـ ٹٱٹٱُّٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىقيق   اك لك مك ىك يك مل َّ
 تخير الصواب مما بين القوسين: 

 هدمكم( –شيدكم  –بناكم  –)خلقكم                                                                    ـ المراد بـ )أنشأكم(:1
 أماتكم( –شيدكم  –هدمكم  –)خلقكم                                                                   مضاد )أنشأكم(: ـ 2
براهيم –  سيدنا آدم –  سيدنا محمد)                           س(:ـ المراد بـ )نف3  ( سيدنا نوح –  سيدنا إ
 الأولى والثالثة( –أنفس  –أنفاس  –)نفوس                                                             ـ جمع )نفس(: 4
 في القبور( –يوم البعث  –تحت الأرض  –)فوق الأرض                                          المراد بـ )مستقر(: ـ 5
 عند الموت( –يوم القيامة  –حتى البعث  في القبور –)فوق الأرض                               ـ المراد بـ )مستودع(:6
 جميع ما سبق( –يعقلون  –ركون يد –)يفهمون                                                        ـ معنى )يفقهون(:7
ّ ه في الآية السابقة:من دلـ 8  شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  – خلق النبات)ائل قدرة الل
 التعظيم( –التحقير  –العموم والشمول  –)التنوع                                              ـ كلمة )مستقر( نكرة تفيد :9

 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                                          مستودع(:  –ن )مستقر ـ بي11
 حال( –معطوف  –نعت  –)مضاف إليه                                                         ـ إعراب )واحدة(: 11
 الألف( –حذف النون  –ثبوت النون  –رفعه :           )الفتحة  إعراب )يفقهون( فعل مضارع مرفوع وعلامةـ 12
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         الفعل )أنشأكم(:ـ 13
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –ـ الفعل )يفقهون(:                                       )مزيد بحرفين 14
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 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱـ 5
 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 َّ جض مص خص حص  مس خس حس  جسمخ جخ مح جح

 :تخير الصواب مما بين القوسين 
 أنعمنا( –صعّدنا  –أنزلنا  –أنبتنا )                                                                   المراد بـ )أخرجنا(: ـ 1
 قاني( –قنو  –قني  –)قناة                                                                                ـ مفرد )قنوان(: 2
 عالية( –بعيدة  –قريبة  –)سهلة                                                                           معنى )دانية(: ـ 3
 عالية( –بعيدة  –قريبة  –)سهلة                                                                          ـ مضاد )دانية(: 4
 الثالثة(الثانية و –دواٍن  –دانيات  –)دنييات                                                              ـ جمع )دانية(:5
 متحد( –متوازن  –متوافق  –)مختلف                                                                  مضاد )مشتبها(: ـ 6
 اعلموا( –أخلصوا  –تأملوا  –)أبصروا                                                                 ـ المراد بـ )انظروا(: 7
 عظمته( –نضجه  –جماله  –)نيوءته                                                                        )ينعه(: ـ معنى 8
ّ ه في الآية السابقة:)خلق النبات 9  شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –ـ من دلائل قدرة الل

 نتيجة( –ترادف  –تضاد  –)تعليل                                                ـ علاقة )فأخرجنا به نبات( بما قبلها:11
 التعظيم( –التحقير  –العموم والشمول  –)التعليل                                                        )كل( تفيد: ـ 11
 تضاد( –نتيجة  –تعليل  –)تفصيل                                           ـ )فأخرجنا منه خضرا( علاقتها بما قبلها: 12
 العموم( –التعظيم  –النتيجة  –)التعليل                                           ـ استخدام ضمير الجمع في الآيات أفاد:13
 التعظيم( –التنوع  –النتيجة  –يل )التعل                                            تعدد العطف في الآية السابقة أفاد:ـ 14
 التعظيم( –التحقير  –العموم والشمول  –)التعليل                               حبا( أفاد: –خضرا  –ـ تنكير )نبات 15
 يجة(نت –ترادف  –تضاد  –)تعليل                                                        غير متشابه(: –بين )مشتبها ـ 16
 أمر( –نفي  –نداء  –)نهي                                                               ـ )انظروا إلى ثمره( أسلوب : 17
 نفي( –توكيد  –نهي  –)أمر                                                          ـ )إن في ذلـكم لآيات( أسلوب :18
 مفعول لأجله( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   ـ إعراب )ماءً(:19
 مفعول به( –نعت  –مضاف إليه  –)معطوف                                                     متراكبا(: ـ إعراب )21
 فعل أمر( –فعل مضارع مجزوم  –فعل ماٍض  –نصوب )فعل مضارع م                        انظروا(: ـ إعراب )21
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                            ـ الفعل )أنزل(:22
لاثة أحرف( مزيد بث –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                        أخرجنا(:ـ الفعل )23
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                             ـ الفعل )أثمر(:24
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –ـ الفعل )يؤمنون(:                                        )مزيد بحرفين 25
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         (: ـ الفعل )انظروا26
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ِ               ـ يقول الشاعر: 1 ْ الع ُ  ـمُ ل َ  ورٌ نً َ        يدِ يًْأ   نَ يًْب ْ ال ِ  ءِ مر َ  لّ كُ  يف ِ طَ ــــالم  بْ ال

َ وَ                                  َ شْ أ   لُ ـهْ الج ُ بً ِ  ه َـ الظّ ب ُ يَ         امِ ل ُ فّ ح ِ جاـَ  لّ كُ  ًنْ مِ  ـه  بْ ن
 :تخير الصواب مما بين القوسين 

 (الخيانة - الجهل - الـكذب - المعرفة)                                                                   (: العلم)  مضاد -1
 (أنوار - نوار - نار - نيران)                                                                                  (: نور) جمع -2
 (النسوة - المرأة - الرجال - النساء)                                                                        (: المرء) جمع -3
 (يحوطه - يقبضه - يبسطه - يضمه)                                                                       (:يحفه) معنى -4
 (خارج - جوار - ناحية - ضفة)                                                                         (:جانب) معنى -5
 (متفق - غير - مثل - مختلف)                                                                             (:أشبه) معنى -6
 (الشابي القاسم أبو - صافيرالمعروف  – الزهاويجميل صدقي  – شوقي أحمد)                    :الشاعر النص قائل -7
 (سوري - عراقي - فلسطيني - مصري)                                                             : شاعر النص قائل -8
 (الأمانة - الصدق - العلم - الإيمان)                                                        :  أثر البيتين في الشاعر يبين -9

 (التعليل - التعظيم - التحقير - والشمول العموم)                                                        : تفيد( كل) -11
 (منه التقليل - تحقيره - فائدته عدم - الإنسان حياة في أثره)   :بـ يوحي بما بالنور العلم الشاعر شبه الأول البيت في -11
 (والبيوت التحقق - التحقير - والاستمرار التجدد - والشمول العموم)                 :أفاد المضارع الفعل استخدام -12
 (تعليل - مقابلة - ترادف - تضاد)                                                                 : البيتين بين العلاقة -13
 (فاعل - إليه مضاف - خبر - مبتدأ)                                                                 (: العلم) إعراب -14
 (فاعل - إليه مضاف - خبر - مبتدأ)                                                             (: المطالب) إعراب -15
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          (: يحفه) الفعل -16
ِ            ـ يقول الشاعر: 2 ْ الع ُ  مُ ل َ  يفِ عْ ي ْ الم َ ــــًر ِ  ء َ       يف عْم ُ  نْ مِ  الِ الأ  َ  لِ قْ ث َ الم                         ًبْ اعِ ت

                              ِ ِ  يف ْ الع ِ ل ْ تَ  م ِ خ ِ  يٌف ف َ ل َ       ــــاـم ُ عْ ي َ  ور َ الح ّ  نَ مِ  اةِ ي َ الن ِ و                            بْ ــــائ
                              ِ ِ  يف ْ الع َ  مِ ــــل ِ        عٌ يــــسِ وْ تـ ْ أ  ل َ ب ّ  ابِ و َ الت َ وَ  ةِ ارَ ج  بْ اسِ كَ الم

                              ِ ِ  يف ْ الع ِ ل َ صْ إ   م َ  احُ ل َ وَ       دِ اسِ فَ الم ِ قَ الع  ًبْ اهِ ذَ ـــالـمَ وَ  دِ ًاـئ
 :تخير الصواب مما بين القوسين 

 (يكلف - يسامحه - له يسمح - عنه يرفع)                                                                 (: يعفي) معنى -1
 (يكلف - يسامحه - له يسمح - عنه يرفع)                                                                 (:يعفي) مضاد -2
 (لشك - عمل - مشقة - حمولة)                                                                           (: ثقل) معني -3
 (تعميم - تسهيل - تشغيل - تثقيل)                                                                      (:تخفيف) معنى -4
 (تعميم - تسهيل - تشغيل - تثقيل)                                                                     (:تخفيف) مضاد -5
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 (يعمل - يدرك - يخطئ - يصيب)                                                                         (:يعرو) معنى -6
يل - تشغيل - تضييق - إفساح)                                                                    (:توسيع) مضاد -7  (تنز
 (تقييم - تقويم - انتهاز - إفساد)                                                                         (:إصلاح) معني -8
 (تقييم - تقويم - انتهاز - إفساد)                                                                        (:إصلاح) مضاد -9

 (فساد - فاسد - مفسدة - مفسد)                                                                    (:المفاسد) مفرد -11
 (سبق ما جميع - الرزق أبواب يوسع - المصائب يخفف - المتاعب عنه يرفع)        :الإنسان حياة في العلم آثار من -11
 (العمل أثر - الأحمال ثقل - لالجه أثر - العلم قيمة)                           :على يدل جميل تشبيه( المتاعب ثقل) -21
يل - التحقير)                                                        :تفيد معرفة( المتاعب) -13  (التقليل - التعظيم - التهو
يل - الترهيب)                   :أفاد( التجارة) على( المكاسب) عطف -14  (منها التقليل - التجارة في الترغيب - التهو
يل - التحقير)                                                       :تفيد معرفة( المكاسب) -15  (التقليل - التعظيم - التهو
 (تعليل - مقابلة - ترادف - تضاد)                                                           (:المفاسد - إصلاح) بين -16
 (التقليل - العموم - التعظيم - التنوع)                                        : أفاد( العقائد) على( اهبالمذ) عطف -17
 (نعت - خبر - به مفعول - فاعل)                                                                    (:المرء) إعراب -18
 (خبر - مبتدأ - إليه مضاف - فاعل)                                                               (: توسيع) إعراب -19
 (خبر - مبتدأ - إليه مضاف - فاعل)                                                              (:المفاسد) إعراب -21
 (حال - إليه مضاف - نعت - معطوف)                                                        (: المذاهب) إعراب -21
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                           (:يعرو) الفعل -22
 ثلاثة أحرف(مزيد ب –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                           (:يعفي) الفعل -23
َ أ                   ـ يقول الشاعر:3 َ  اـن ّ وَ أ   ال َ ـــكْ ذِ  ـــيف ِ  امَ       ر ْ ل ِ ل ْ ع ِ ـل َ ـغُ  نْ مِ  م َ  رِ ر َ ال ِ من  بْ اق

َ  ياـَ                                    ِ  نّ إ   مُ وْ ــــق ْ الع  بْ العواق ودمحمً اعباـلإجم      مَ ًًل
َ  ياـَ                                    ِ  نّ إ   مُ وْ ــــق ْ الع ّ ثُ       مَ ًًل ِ   م ْ الع ّ  مَ ل ِ  مّ ثـ ْ الع  بْ اجِ وَ  مَ ل

 :تخير الصواب مما بين القوسين 
 (والثانية الأولى - أعمل - أبخس - أنتقص)                                                             (: أوفي) مضاد -1
 (استقدام - استعمال - نسيان - تذكر)                                                                     (: ذكر) معنى -2
 (استقدام - استعمال - نسيان - تذكر)                                                                     (:ذكر) مضاد -3
 (أشد - أبخس - أرخص - أفضل)                                                                     (:غرر) بـ المراد -4
 (الخمائل - الأعمال - الفضائل - الرذائل)                                                               (:المناقب) معنى -5
 (الخمائل - الأعمال - الفضائل - الرذائل)                                                              (:المناقب) مضاد -6
 (التناسق - التزامن - الاختلاف - الاتفاق)                                                          (:الإجماع) مضاد -7
 (طيب - مذموم - مشهور - معروف)                                                                     (:محمود) معنى -8
 (طيب - مذموم - مشهور - معروف)                                                                    (:محمود) مضاد -9
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 (اختياري - مشهور - معروف - لازم)                                                              (: واجب) معنى -11
 (اختياري - مشهور - معروف - لازم)                                                              (:واجب) مضاد -11
يل - الاعتزاز - التقليل - التعظيم)                                                 : أفاد( أنا) الضمير استخدام -12  (التهو
يل - الـكثرة - التقليل - التنوع)                                                            :أفاد جمع( المناقب) -13  (التهو
 (التقليل - التحقير - التنبيه - التعظيم)                                                     :أفاد نداء أسلوب( قوم يا) -14
 نفي( –توكيد  –نهي  –)أمر                                                      : أسلوب( العواقب محمود العلم إن) -15
 (العلم من التقليل - العلم أهمية عدم - التحقير - للعلم العالية المكانة)                   :  على تدل( العلم) كلمة تكرار -16
 مفعول به( –نعت  –فاعل  –)معطوف                                                               (:ذكر) إعراب -17
 (مبتدأ - إن خبر - إليه مضاف - إن اسم)                                                           (:محمود) إعراب -18
 (حال - إليه مضاف - نعت - معطوف)                                                          (:المناقب) إعراب -19
 (مبتدأ - إن خبر - إليه مضاف - إن اسم)                                                        (: واجب) إعراب -21
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                           (:أوفي) الفعل -21
 
 
ياء والطب والهندسة الفلك في علمية نهضة العرب بدأ الهجري الثاني القرن فمنذ , التاريخ يؤكدها حقيقة ذهه ـ"1  والفيز

 ."العالم به سبقوا مما وغيرها والـكيمياء
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 التحضر( –التظاهر  –التقدم  –)البداوة                                                        ـ مضاد )الحضارة(: 1
 ينفيها( –الأولى والثانية  –يقرها  –)يثبتها                                                       ـ معنى )يؤكدها(: 2
 ينفيها( –ثانية الأولى وال –يقرها  –)يثبتها                                                         ؤكدها(:ـ مضاد )ي3
 الثانية والثالثة( –تأخر  –بداوة  –)تقدم                                                          ـ معنى )نهضة(: 4
 الثانية والثالثة( –تأخر  –بداوة  –)تقدم                                                              ـ مضاد )نهضة(:5
 المفالك( –الأفلاك  –الفلاك  –)الفلوك                                                          لفلك(: ـ جمع )ا6
 الثانية والثالثة( –تراجعوا  –تأخروا  –)فاقوا                                                      معنى )سبقوا به(: ـ 7
 الرابع الميلادي( –الثاني الهجري  –الثالث الهجري  –)الثاني الميلادي         ن: بدأ العرب نهضتهم العلمية في القرـ 8
 جميع ما سبق( –الطب  –الهندسة  –)الفلك                                                     ـ برع العرب في :9

 بعد العرب عن العالم( –تخلف العرب  –تقليد العرب للحضارة  –ـ الفقرة السابقة تؤكد: )صناعة العرب للحضارة 11
 حال( –نعت  –خبر  –)مبتدأ                                                               ـ إعراب )حقيقة(:11
 مفعول به( –نعت  –فاعل  –)معطوف                                                    ـ إعراب )العرب(: 12
 نصب حال( –رفع نعت  –نصب نعت  –)رفع خبر                          دها التاريخ( في محل: ـ جملة )يؤك13
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         ـ الفعل )يؤكدها(:14
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 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                             ـ الفعل )بدأ(:15
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          الفعل )سبقوا(:ـ 16
 اختراع ولحا عندما فرناس بن عباس الموسيقي الفلـكي الشاعر بها قام للطيران محاولة أول أن المعروف فمن ـ "2

 يستخدم وكان,  بالأندلس قرطبة مدينة في الـكبير الجامع منارة فوق من بالقفز قام , ... عام وفي.  طيران ماكينة
 ."الآن المظلة تشبه قماش قطعة
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 المجهول( –الأولى والثانية  –المعلوم  – المشهور)                                               ـ معنى )المعروف(: 1
 تغيير( –تثبيت  –ابتكار  –)تقليد                                                              ـ معنى )اختراع(: 2
 تغيير( –تثبيت  –ابتكار  –)تقليد                                                             ـ مضاد )اختراع(: 3
 الأولى والثانية( –العدو  –الوثب  –)النط                                                        معنى )القفز(: ـ 4
 معتمة( –مظلمة  –مضيئة  –)مئذنة                                                             ـ مرادف )منارة(:5
 الأولى والثالثة( –مـنائر  –منور  –)منارات                                                      ـ جمع )منارات(: 6
 الثانية والثالثة( –مظاّل  –مظلات  –)ظلال                                                      جمع )المظلة(: ـ 7
 اختراع ماكينة طيران( –كتاب الحاوي  –لقانون كتاب ا –اختراع أدوات الجراحة ـ من أعمال عباس بن فرناس : )8
 هـ(854 –م 852 –م  853 -هـ 852)                                      ـ أول محاولة طيران كانت سنة : 9

 نطا(أطل –إشبيلية  –طنجة  –)قرطبة                                             ـ كانت محاولة الطيران في مدينة :11
 ذيل( –مظلة  –أجنحة  –)خيمة                                             ـ كانت محاولة الطيران باستخدام : 11
 حصن( –قصر  –منارة مسجد  –)قلعة                                         ـ كانت محاولة الطيران من أعلى:12
 مبتدأ( –فاعل  –اسم أن  –)خبر أن                                                           إعراب )أول(:ـ 13
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                  الشاعر(:ـ إعراب )14
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                     ـ إعراب )الـكبير(:15
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          الفعل )قام(: ـ 16
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                        ـ الفعل )حاول(:17
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                      ـ الفعل )يستخدم(:18
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          ـ الفعل )تشبه(:19
 .... ومنهم,  قرونا أوروبا في تدرس مؤلفاتهم نتكا,  وأطباء علماء والجراحة الطب فنون في العرب من نبغ كما ـ"3

بر الحقن في السبق وله , العين بتشريح وقام الأمراض من عديدا درس الذي  وله بالموسيقا والعلاج الجلد تحت بالإ
 اخترع كما,  الحاوي كتاب صاحب ..... الطب في البارزين العرب علماء ومن الطب في"  القانون"  بعنوان كتاب
 الميلادي العاشر القرن في للجراحة أداة مائتي من أكثر وحده الزهراوي فاخترع الجراحية والمعدات الأدوات العرب
 "وهكذا....  البطن لجراحة وبعضها الصدر لجراحة بعضها مجموعات إلى وقسمها
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
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 الأولى والثانية( –تخلف  –تميّز  –تفوق )                                                          ـ معنى )نبغ(: 1
 الأولى والثانية( –تخلف  –تميّز  –)تفوق                                                            ـ مضاد )نبغ(:2
 أشغال( –أعمال  –أنواع  –رسوم )                                                            ـ المراد بـ )فنون(: 3
 الأسباق( –المسابقات  –السبوق  –)السباق                                                      ـ جمع )السبق(: 4

 التعامل( –التعلم  –التأخر  –)التقدم                                                                 معنى )السبق(: 
يادة( –معلوما  –كثيرا  –)قليلا                                                                ـ معنى )عديدا(:6  ز
 تقليم( –تقطيع  –تقطير  –تقليص )                                                              ـ معنى )تشريح(: 7
 تأليف كتاب الحاوي( –تشريح العين  - تقطيع اليد –تشريح القلب )                              ـ قام ابن سينا بـ :8
 البيروني( –الزهراوي  –الرازي  –)ابن سينا                                كتاب الحاوي في الطب من تأليف: ـ 9

 البيروني( –الزهراوي  –الرازي  –سينا  )ابن                        ـ اخترع ...... أكثر من مائتي أداة جراحية:11
  ـ في القرن ......... اخترع العرب أكثر من مائتي أداة جراحية:11

 الحادي عشر الهجري( –العاشر الميلادي  –الثاني الميلادي  –)العاشر الهجري 
 البيروني( –الزهراوي  –ازي الر –)ابن سينا                                      ـ العلاج بالموسيقى من أعمال :12
 البيروني( –الزهراوي  –الرازي  –)ابن سينا                                كتاب القانون في الطب من أعمال: ـ 13
 البوصلة( –الحقن تحت الجلد  –الكاميرا  –)الليزر                            ـ كان لابن سينا السبق في اختراع: 14
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                     علماء(: ـ إعراب )15
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   ـ إعراب )السبق(:16
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                   إعراب )المعدات(:ـ 17
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   أداة(: ـ إعراب )18
 (فأحر بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       ـ الفعل )نبغ(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                                   تدرّس(:ـ الفعل )21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                   ـ الفعل )اخترع(:21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                   ـ الفعل )قسمها(:22
ية رحلاتهم وتعدد البحار العرب ركوب ومع ـ"4  والغيوم السحب كثرة ومع المتوسط والبحر الهندي المحيط في البحر

ية وانعدام ية تاريخ في افتح كانت والتي"  البوصلة"  المغناطيسية الإبرة لاختراع توصلوا الرؤ  الإبرة بحك وذلك,  البشر
 عالم جاء ثم الشمال نحو فتتجه الخشب من صغيرين عودين على تطفو بحيث ماء فيه إناء فوق وضعها ثم المغناطيس على

برة أول فاخترع ..... البحار  ."الماء وعاء إلى الحاجة دون حرة حركة تتحرك لـكي ؛ سن على جالسة إ
 ا بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مم 

 تغير( –الأولى والثانية  –تنوع  –)كثرة                                                            ـ معنى )تعدد(: 1
 إحياء( –ارتفاع  –زوال  –)بقاء                                                                    ـ معنى )انعدام(:2
 إحياء( –ارتفاع  –زوال  –)بقاء                                                                 دام(:ـ مضاد )انع3
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 خرقا( –انتصارا  –علما  –)ثقبا                                                                 المراد بـ )فتحا(: ـ 4
 أنوات( –إني  –أناوي  –)آنية                                                                        ـ جمع )إناء(: 5
 تعلو( –ترتفع  –تغطس  –)تعوم                                                                  ـ مضاد )تطفو(: 6
 انشغال( –اعتدال  –علم  –)اتجاه                                                                    معنى )نحو(: ـ 7
 الثانية والثالثة( –ُنحوّ   –أنحاء  –)نواحي                                                                 ـ جمع )نحو(: 8
 معلومة( –منطلقة  –مقيدة  –)متحررة                                                             مضاد )حرة(:ـ 9

 جميع ما سبق( –تهدأ  –تسكن  –)تثبت                                                       ـ مضاد )تتحرك(: 11
 القبرصي( –الأطلنطي  –الهندي  –)الهادئ                                 تعددت رحلات العرب في المحيط:ـ 11
ي12  العدسة( –البوصلة  –المنظار  –)النظارة                        ة اخترع العرب : ـ بسبب السحب وانعدام الرؤ
 ابن ماجد( –ابن الهيثم  –ابن بطوطة  –)البيروني                       ـ أول من اخترع الإبرة الجالسة على سن:13
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –اف إليه )مض                                                العرب(: إعراب )ـ 14
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                               ـ إعراب )المغناطيسية(: 15
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                        إعراب )أول(: ـ 16
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                            تحرك( فعل مضارع :ـ إعراب )ت17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                      توصلوا(:ـ الفعل )18
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                        ـ الفعل )تطفو(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                         ـ الفعل )تتجه(:21
 (أحرف بثلاثة زيدم – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       تتحرك(:ـ الفعل )21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)ـ الفعل )جاء(:                                         22
يعد,  استخدامه وكيفية الضوء في فكر من أول العرب كان ـ"5  القرن في ظهروا الذين العرب عباقرة من.....  و

 التي"  الثقب ذات الخزانة"  اكتشاف إنجازاته أهم ومن,  فيها وعاش مصر نزل دوق,  البصرة في الميلادي العاشر
 سرعة أن وأثبت بعده ..... فجاء ..... عند الضوء أبحاث تتوقف ولم,  الكاميرا لاختراع الأولى الخطوة اعتبارها يمكن
 ".الآن المعروفة يزرالل أشعة لاختراع بعد فيما الباب فتح ما وهو,  الصوت بسرعة قياسها يمكن الضوء
 :تخير الإجابة الصحيحة مما ين القوسين 

 يصبح( –يعرف  –يعتبر  –)يحصى                                                                 معنى )يعد(: ـ 1
 اعتمد( –انطلق  –رحل  –)دخل                                                                 ـ مضاد )نزل(: 2
 نام( –مات  –عاد  –)حيا                                                                      مضاد )عاش(: ـ 3
 تركها( –الأولى والثانية  –عدها  –)تقديرها                                                      ـ معنى )اعتبارها(:4
 صاح( –نادى  –أعلن  –)مهّد                                                             الباب(:  ـ المراد بـ )فتح5
 الزهراوي( –ابن سينا  –ابن الهيثم  –)البيروني                ظهر ....... في القرن العاشر الميلادي في البصرة : ـ 6
 الزهراوي( –ابن سينا  –ابن الهيثم  –)البيروني                    قدم ...... أول خطوة لاختراع أشعة الليزر: ـ 7
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 الزهراوي( –ابن سينا  –ابن الهيثم  –)البيروني                          ـ قدم ........ أول خطوة في اختراع الكاميرا:8
 الحاوي( –حوائط التيومين  –ب الخزانة ذات الثق –)أشعة الليزر                    كان من أعمال ابن الهيثم : ـ 9

 خبر كان( –مفعول به  –فاعل  –)اسم كان                                                   إعراب )أول(: ـ 11
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                              إعراب )اكتشاف(: ـ 11
 مبتدأ( –فاعل  –ن إاسم  –ن )خبر إ                                                        ـ إعراب )سرعة(: 12
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                          ـ إعراب )تتوقف( فعل مضارع:13
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                  إعراب )الباب(: ـ 14
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )فكّر(:15
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                    )ظهروا(:ـ الفعل 16
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد):                                   لفعل )يمكن(ـ ا17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                    ـ الفعل )تتوقف(:18
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                      ـ الفعل )فتح(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                   )أثبت(:ـ الفعل 21
 ينعقد الذي الحديثة للاختراعات جلوبال مؤتمر من الاستحقاق وسام على تحصل عربية مخترعة أول ..... تعتبر ـ"6

يا يطانية العاصمة في سنو  المنصهر والحديد التيومين حوائط ومنها,  اختراع مائة على تزيد التي لاختراعاتها؛  لندن البر
 للتآكل المقاومة الصحي والصرف المياه ومواسير,  اختلافها على الأبنية لكل والصالحة والصواريخ للزلازل المقاومة
ياضيا القلب إجهاد قياس وجهاز  ".ر
 :تخير الإجابة الصحيحة مما ين القوسين 

 موسوم( –أوسمة  –وسوم  –)وسم                                                                 ـ جمع )وسام(: 1
 العمل( –الاشتغال  –الجدارة  –)التحقق                                                   ـ معنى )الاستحقاق(: 2
 يتعقد( –يتعرف  –يقام  –)يدار                                                                المراد بـ )ينعقد(: ـ 3
 المنتهي( –المعالج  –المذاب  –)المتجمد                                                        ـ معني )المنصهر(: 4
 المنتهي( –المعالج  –المذاب  –)المتجمد                                                        ـ مضاد )المنصهر(: 5
 راحة( –الأولى والثانية  –إرهاق  –)تعب                                                       معنى )إجهاد(:ـ 6
 راحة( –الأولى والثانية  –إرهاق  –)تعب                                                     ـ مضاد )إجهاد(:7
 قياسون( –قياسات  –مقاييس  –)مقاسات                                                      جمع )قياس(: ـ 8
 ـ تعتبر ...... أول مخترعة عربية تحصل على وسام الاستحقاق: 9

 ة سمير(سار –سميرة موسى  –نوال المتوكل  –)ليلى عبدالمنعم 
 الكاميرا( –خيمة بالطاقة الشمسية  –الأدوات الجراحية  –)أشعة الليزر              ـ من أعمال هذه المخترعة: 11
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                             الاستحقاق(: ـ إعراب )11
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                     ـ إعراب )عربية(:12



05 

 

  
 /حممد حسن احللوانيأ 

 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة ياِدَدِعاإِل لثانيا ُفالصَّ

 22222010010 -  22221702110 

 
 
 للـكنْزِ  العالية قيمتهما شهيته تفتح لم كما ورونقهما, والفضة الذهب بجمال ,... والنشأة المولد المصريّ  العالم يهتم لم ـ "1

ً  فضوله؛ أثارت يالت هي , دقائقهما لأصغر والـكيميائية الطبيعية الخصائص ولـكن والحيازة, ً  بحثا  ودراسةً, واستقصاء
 ."الطبّ  ومنها مجالات, عدة في الواعدة التطبيقات على والعكوف ,"تكنولوجي النانو" عليها يطلق ما إطار في

 :تخير الإجابة الصحيحة مما ين القوسين 
 يصون( –يهمل  –يعمل  –)ينشغل                                                                  ـ معنى )يهتم(: 1
 يصون( –يهمل  –يعمل  –)ينشغل                                                                ـ مضاد )يهتم(: 2
يق                                                        رونق( مرادفها:ـ )3  الأولى والثانية( –بهتان  –لمعان  –)بر
 هروب( –نفور  –حرص  –)رغبة                                                                 مضاد )شهية(: ـ 4
 الفقد( –الأولى والثانية  –الاقتناء  –)التملك                                                      ـ معنى )الحيازة(: 5
 الفقد( –الأولى والثانية  –الاقتناء  –)التملك                                                      ـ مضاد )الحيازة(: 6
 المخصوص( –الخصيصة  –الخصية  –)الخاص                                                  ـ مفرد )الخصائص(: 7
 صغرى( –صغائر  –صغار  –)صغيرة                                                                ـ مؤنث )أصغر(:8
 صغرى( –صغائر  –صغار  –أصاغر )                                                                 ـ جمع )أصغر(:9

 اضطربت( –هبت  –حركت  –)هدأت                                                         مضاد )أثارت(:ـ 11
 العدول( –الرحيل  –الإقلاع  –البقاء والمكث )                                               معنى )العكوف(:ـ 11
يل                   ـ تتحدث الفقرة السابقة عن الدكتور : 12  هاني عازر( –عصام حجي  –مصطفى السيد  –)أحمد زو
 خصائص طبيعية وكيميائية( –حيازة وكنز  –رونق ولمعان )    :  ...... الذهب والفضة ـ اهتم العالم المصري بـ13
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                             يهتم( فعل مضارع :ـ إعراب )14
 مبتدأ( –اعل ف –مفعول به  –)مضاف إليه                                                    شهيته(:ـ إعراب )15
 فاعل( –اسم لـكن  –خبر لـكن  –)معطوف                                               ـ إعراب )الخصائص(: 16
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                      الواعدة(:ـ إعراب )17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                         ـ الفعل )يهتم(:18
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                        ـ الفعل )تفتح(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف زيدم – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )أثارت(: 21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       ـ الفعل )يطلق(:21
يقه بمعاونة السيد مصطفى الدكتور نجح فقد ـ "2  لشفاء مرة لأول التوصل في الأمريكية أطلنطا بمدينة يقوده الذي فر

 رصد في والصغر الدقة فائقة فضة أو ذهب قضبان باستخدام وذلك الحيوانات, على111%    بنسبة  الجلد سرطان
 كافية حرارة القضبان هذه تكتسب الطاقة, منخفض" ليزر" شعاع بإطلاق ثم بها, والالتصاق السرطانية الخلايا
 الشريرة". الخلايا لإتلاف
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 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 مرض( –داء  –دواء  –)علاج                                                                  معنى )شفاء(: ـ 1
 ابتعاد( –الأولى والثانية  –مراقبة  –)تتبع                                                           ـ معنى )رصد(: 2
 الثانية والثالثة( –انقطاع  –انفصال  –)التحام                                                مرادف )الالتصاق(: ـ 3
 الشعوع( –الأولى والثانية  –شعع  –)أشعة                                                             جمع )شعاع(: ـ 4
 الأولى والثانية( –إصلاح  –إفساد  –)إهلاك                                                     معنى )إتلاف(: ـ 5
 قاضب( –قضب  –قضبة  –)قضيب                                                             مفرد )قضبان(: ـ 6
 الإيدز( –سرطان العظام  –سرطان الجلد  –)سرطان الدم         ـ توصل الدكتور مصطفي السيد لعلاج مرض:7
يقُه في مدينة: ـ عا8  أطلنطا( –لندن  –باريس  –)واشنطن                                     ون الدكتورَ مصطفى فر
 العين( –الخلايا السليمة  –الدم  –)الخلايا السرطانية                            تستخدم قضبان الذهب لإتلاف :ـ 9

 التشويش( –إفساد الدم  –القضبان حرارة إكساب  –)قطع الخلايا                          ـ يستخدم الليزر لـ :11
يقه(:11  مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   ـ إعراب )فر
 مبتدأ( –فاعل  –ل به مفعو –)مضاف إليه                                                    إعراب )حرارة(:ـ 12
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                ـ إعراب )الدكتور(:13
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                        ـ الفعل )نجح(:14
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )يقوده(: 15
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                    تكتسب(:ـ الفعل )16
ً حا يجدُها سوف السيد مصطفي الدكتور لسيرة المتابعَ  أن والواقع ـ "3 ءُوب, الجادِّ  بالعمل فلة  من العديدَ  أثمر الذى الدَّّ

َ  الجوائزِ  من العديدَ  نالَ  ولذلك مطبوعة؛ الخمسمائة فاقت التي العلمية والأوراق البحوث ى مسيرته, عبر َّّ  النهاية فى تبوأ حت
 َ  ".الليزر ديناميكيات معملِ  وقيادة رئاسة
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 النازل( –الشامل  –الخيال  –)الحقيقي                                                         )الواقع(: ـ مضاد 1
 الأولى والثانية( –ممتلئة  –فارغة  –)خالية                                                         ـ معنى )حافلة(: 2
 الأولى والثانية( –ممتلئة  –فارغة  –)خالية                                                           حافلة(:ـ مضاد )3
 المنقطع( –الجاد  –المتميز  –)المستمر                                                          ـ معنى )الدءوب(: 4
 المنقطع( –الجاد  –المتميز  –)المستمر                                                        مضاد )الدءوب(:ـ 5
 أقعد( –أنزل  –أنتج  –)أنضج                                                                    ـ معنى )أثمر(: 6
 يع ما سبق(جم –احتل  –تولى  –)شغل                                                            معنى )تبوأ(: ـ 7
 العلاج الطبيعي( –العلوم  –الصيدلة  –)الطب                          ـ تخرج الدكتور مصطفى السيد من كلية: 8
 (1953 – 1957 – 1955 – 1954)                           ـ تخرج الدكتور مصطفى السيد من الكلية سنة: 9

ياء                       ـ تبوأ الدكتور مصطفى السيد معمل : 11  العلوم( –ديناميكيات الليزر  –الـكيمياء  –)الفيز
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 ـ حصل الدكتور مصطفى السيد من أمريكا على: 11
 جائزة الدولة التشجيعية( –جائزة الملك فيصل  –قلادة العلوم  –)جائزة التفوق 

ياء  –)علوم الـكيمياء والطبيعة       ـ رأس الدكتور مصطفى السيد تحرير مجلة: 12  العلوم والأحياء( –العلم  –الفيز
 مبتدأ( –فاعل  –اسم أن  –)خبر أن                                                       ـ إعراب )المتابع(: 13
 مضاف إليه( –نعت  –مفعول به ثان  –)حال                                             حافلة(: ـ إعراب )14
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   )العلمية(:  ـ إعراب15
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                     ـ إعراب )العديد(:16
 فعل أمر( –فعل ماٍض  –فعل مضارع مرفوع  –ارع منصوب )فعل مض                      ـ إعراب )تبوأ(: 17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )يجدها(:18
 (أحرف ثةبثلا مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       ـ الفعل )أثمر(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )فاقت(: 21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     :ـ الفعل )تبوأ(21
 
 
يطانيا تمسك بسبب ظاهري باستقلال مصر تمتعت-1  :بـ بر

 (الأربعة الاحتمالات - الأربعة الشروط - الأربعة التحفظات - الأربعة الحقوق)
  (1919 – 1952 – 1882 – 1953)                                   : عام الأحرار الضباط ثورة قامت -2
 (الشرطة انحراف - الجيش انحراف - الأحزاب فانحرا - الملك انحراف: ) الحماية إلغاء بعد.......  بـ مصر ابتليت -3
 (يونيو 22 - يوليو 22 - يوليو23 - يونيو 23)                : بثورة للقيام الفرصة يرقبون الأحرار الضباط كان -4
يف الجاه طلاب -5  (المستعمر - الشرطة - الجيش - الشعب)                                : لرغبات خضعوا المز
 : من لتخليصها فلسطين المصري الجيش دخل -6

يطانيا عصابات - فرنسا عصابات - الإنجليزي الاحتلال - اليهود عصابات)  (بر
 ( عشر أربعة - عشر ثلاثة - عشر أحد - عشر اثنا)       :ألفا......  عدده بجيش الفالوجا حامية على اليهود هجم -7
 (كثيرة أموال - فاسدة أسلحة - وأكسية أطعمة - ثمينة هدايا)                      : للجيش الملك من المقربون قدم -8
يع للثراء وسيلة مناصبهم البعض اتخذ -9 يق عن السر  : طر

 (الأطعمة في التجارة - والثانية الأولى - الممنوعات في الاتجار - الرشوة)
يمة حرة حياة)            :في الشعب حق الثورة أعلنت -11 يته في حقه - التقدم في هحق - كر  (سبق ما جميع - حر
 (الملك - الشرطة - الجيش - الحكم مقاعد)                     :إلى الوصول أجل من تتصارع الأحزاب أصبحت -11
 (القاهرة - الفالوجا - لحم بيت - رفح)                               :اليهودية العصابات أمام......  حامية صمدت -12
 : فلسطين في الجيش هزيمة في سببا.....  كانت -13

يادة - الجنود ندرة - الفاسدة الأسلحة - الأسلحة قلة)  (الطائرات عدد ز
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 : بـ فلسطين في يجاهدون المصريون الجنود كان -14
 (الجديدة الطائرات - عددهم كثرة - الحديثة الأسلحة - وعزيمتهم صبرهم)

 
 
 (السادات - زغلول سعد - عبدالناصر جمال - نجيب محمد)                                       : هو يوليو ثورة زعيم -1
ية القناطر - قناة السويس – العالي السد)             : يوليو ثورة نفذته الذي العملاق المشروع -2  (المنزلة بحيرة - الخير
 (توفيق الخديوي - السادات انور - كامل مصطفى - نجيب محمد)  : الجلاء يوم أجل من جاهدوا الذين الزعماء من -3
بية)             : العالي السد بناء من الهدف -4 بية - الـكهرباء توليد - الأسماك تر  (السودان أرض زراعة - التماسيح تر
 (1919 – 1952 – 1882 – 1953)                                               : سنة يوليو 23 ثورة كانت -5
 : الأرز من فدان......  زراعة العالي السد مشروع ضمن -6

 (مليون سبعين - ملايين سبعة - ألف سبعمائة - ألف سبعين)
 (الجديدة القرى - الثقيلة الصناعات - السمكية المزارع - البيوت: )لإقامة الـكهربية الطاقة العالي السد مشروع وفّر -7
 (الشرطة شهداء - الجيش شهداء - الشعب - السابقين الزعماء)         :لأرواح التحية الناصرعبد جمال الزعيم وجه -8
ية -9 ية والمزارع المصانع على تقوم التي الحر  (مقنعة - مصونة - صادقة - كاذبة)                                    : حر

يطانيا عقدت -11  (1956 – 1957 – 1955 – 1954)                          : سنة مصر مع الجلاء اتفاقية بر
 (السادات - زغلول سعد - عبدالناصر جمال - نجيب محمد)            :مصر عن الجلاء اتفاقية.......  الزعيم وقع -11
يتها الخارج من أوقاتها تستجدي التي الأمة -12 ية)       :حر ية - كاذبة حر ية - مقنعة حر ية - مصونة حر  (صادقة حر
ية -13 ية)             : للـ الحقيقي الوجه هي الاقتصادية الحر ية - كاذبة حر ية - مقنعة حر ية - مصونة حر  (صادقة حر
 (ملايين أربعة - ملايين ثلاثة - مليونين - مليونا)         : خصبة أرض إلى الأفدنة من......  العالي السد حوّل -14
يق في لتسير الثورة جاءت -15  (والاتحاد الوحدة - والتعمير البناء - والـكمال السرعة - والتخريب الهدم)          : طر
 (القمح - اللحوم - الأرز - القطن)                : لـ المصدرة الدول أكبر من العالي السد بناء بعد مصر أصبحت -16
يطانيا رحلت -17  (وسبعين تسعا - وسبعين اثنتين - سبعينو ستا - وسبعين خمسا)    : سنة......  دام احتلال بعد بر
بية التماسيح( –صيد الأسماك  –الثقافة والسينما  –ـ أحدث السد العالي انقلابا في :            )الزراعة والصناعة 18  تر
 
 
 ( كتابٌ  –كتاٍب  –كتب  –كتابًا ) (:                                                  ؟في مكتبتك كم ........ـ )1
يق كم ........)ـ 2  ( أهدافًا –هدفًا  –هدٌف  –هدٍف (:                                               )؟أحرز الفر
ً  –مشروعاٍت  –مشروٍع ) (:                          !أقامت الدولة كم من ........ـ )3  ( الأولى و الثانية – مشروعا
 ( الأولى و الثانية – بلادٍ -بلدًا   –بلدٍ (:                                            )؟سافرت كم ........ـ )إلى 4
 ( قصص –قصةٍ  –قصةٌ  –)قصةً                                                 (:       ؟قرأت كم ........ـ )5
ً اً :       )تمييز كم الاستفهامية يكون مفرد ـ6 ً مجرور – امنصوب ً مرفوع –إذا سبقت بحرف جر  ا  ( الأولى و الثانية – ا
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ية يكون مفردـ 7 ً تمييز كم الخبر ً مجروراً :                             )أو جمع ا ً  – ا ً  – امنصوب  ( الأولى والثانية – امرفوع
ً ـ )8  , (      -   .     -   ؟     -  ) ! (:                           ........ جديدة أقامتها الدولة للشباب كم مدينة
يق كرة القدمـ )من 9  ( مجزوم –مرفوع  –منصوب  –مجرور :                         )التمييز( كم لاعب يتكون فر

 ( بلادٍ –بلدٌ  –بلدٍ  –بلدًا (:                                                  )؟انفتحت مصر عليها كم ........ـ )11
 ( رجالٍ  –رجٌل  –رجٍل  –رجلاً (:                                              )؟حضر الحفل كم ........ـ )11
 , (     -   .     -   ؟     -  ) !                           (: ........ كم بطٍل ضحى بنفسه في سبيل مصرـ )12
 , (     -   .     -   ؟     -  ) !                              (:           كم يومًا مر على سفرك ........ـ )13
 ( كتابان –كتابًا  –كتاٍب  –كتاٌب (:                                       )!قيم في مكتبة المدرسة كم ........) ـ14
 ( جنيهات –جنيهٌ  –جنيه  –نيهًا ج(:                                          )؟اشتريت كتابك بكم ........ـ )15
 
 
 ( أحرف بثلاثة مزيد – بحرفين مزيد – بالتضعيف مزيد – مجرد) :                                       (دّلَّ ) الفعلـ 1
 (نبحرفي مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي):                                           (زلزل) الفعلـ 2
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي) :                                          (يوجد) الفعلـ 3
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي)                                         :(اطمأن) الفعلـ 4
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي)                                          :(تعدى) الفعلـ 5
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي)                                             :(مّدَّ ) الفعلـ 6
 ( ف  –  ت  ـ  "التضعيف ا,"   –" ت ا,"    ـ  ض)        :                             بـ مزيد(  اضطر) الفعلـ 7
 ( ف - "ت ا,"  –"  التضعيف ا,"  – ا)              :                                       بـ مزيد( اتصف) الفعلـ 8
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي):                                           ( ادّكر) الفعلـ 9

 ( التضعيف – واحد حرف – حرفين – أحرف ثلاثة) :                                    بـ مزيد( استبق) الفعل -11
يادة عند ـ11 ّ )                        :يكون واحد بحرف( وقف) الفعل ز  ( والثانية الأولى – توقف – أوقف ـ فوق
 ( استن – سند – ندّ  – سنّد) :                                                     نيكو( استند) الفعل تجريد عند -12
يادة عند -13  (الأولى والثانية – مدود – امتّدَّ  – مّدد)                                    :يكون بحرفين( مّدَّ ) الفعل ز
يادة عند -14  ( والثانية الأولى – قرّب – تقرّب – اقترب)           :                   يكون بحرفين( قرب) الفعل ز
ّ ) الفعل -15  ( بحرف مزيد ثلاثي – بحرفين مزيد رباعي – بحرفين مزيد ثلاثي – بحرف رباعي مزيد)       : ( اقشعر
 (بحرف مزيد ثلاثي – بحرفين مزيد رباعي – بحرفين مزيد ثلاثي – بحرف رباعي مزيد)        : ( تبعثر) الفعل -16
 ( سمّع – سمع – مع – استم)                                                      : يكون( استمع) الفعل تجريد عند -17
 ( أحرف بثلاثة مزيد – بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد)                                      ( : تألق) الفعل -18
 (أحرف بثلاثة مزيد – بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد)                                      (:  آخى) الفعل -19
يادة عند -21  (أموال – استمال – ميول – ميال)                                :  يكون أحرف بثلاثة( مال) الفعل ز
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